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BARCELONA
11.00MÀGIA
Taller de màgia. Amb el
McMarquès, El paper que
es reconstrueix! Agafarem
un tros de paper, el decora-
rem com vulguem i des-
prés el trencarem a tros-
sets. Semblarà irrecupera-
ble però, amb uns
moviments màgics, el
paper tornarà a aparèixer
totalment reconstruït a les
vostres mans. D’11 a
13.30 h. Poble Espanyol, a
l’Espai Educatiu i de Lleure
Familiar. A partir de 3 anys
(de 3 a 8 anys, acompa-
nyats d’un adult).

11.30CONCERT
Valsos amb la Banda de Bar-
celona. La Banda donarà la
benvinguda al nou any amb
un concert extraordinari
dirigit per Salvador Bro-
tons. El programa és un re-
cull de la música d’escena
més popular d’Europa: la
de l’opereta i la de la sarsu-
ela. Les notes de la Cançó
d’amor i de guerra donen
pas al Vals de l’emperador.
Les danses de La Revoltosa
es confonen amb les tona-
des de La torre del oro. La
musica no té fronteres, i a
tot arreu la música popular
és una festa! Això ens ho
vol demostrar la Banda Mu-
nicipal de Barcelona.

12.00CIRC
Cirkid de Nadal. L’escenari
de la plaça de toros Monu-
mental acull el Cirkid de
Nadal fins al dia 10 de
gener de 2010. L’especta-
cle compta amb una de les
infraestructures itinerants
més complexes del panora-
ma circense. Celebren el
seu 5è aniversari i ho fan
desembarcant amb un im-
portant desplegament de
mitjans al servei de l’espec-
tacle més gran del món:
atraccions internacionals,
50 artistes i tècnics, acro-
bàcies amb les nenes del
Circ Nacional de Moscou,
cavalls, gossos huskies si-
berians i el Trineu del
Nadal, Totó el Pallasso dels
nens, equilibristes, salta-
dors, motos a 175 km/h,
etc., que ens transporta-
ran a un Nadal de conte on
nens i grans quedaran fas-
cinats durant les dues
hores d’espectacle.
Aquest nou concepte de
circ, barreja del classicis-
me dels grans circs tradici-
onals europeus i el teatre
musical, pensat per gau-
dir-ne en família, atorga
gran importància a les
llums, so, música, posada
en escena, attrezzo, maqui-
llatge i vestuari i aconse-

Tornel. Fins al 4 de gener
2010. Horari: d’11.00 a
13.00 i de 16.30 a 20.30.
Entrada lliure

19.00CONCERT
Concert d’Any Nou. Amb la
VBella Banda. Al Teatre de
Blanes.

19.30ACTESDENADAL
Pessebre. L’Associació de
Veïns de Raval i Sa Carbo-
nera fan el Pessebre Vivent
de darrere l’església. En-
trada pel carrer Camadasa.

GIRONA
19.00CONCERT
Roger Mas. Presenta el seu

gueix amb això una estèti-
ca moderna i actual que
atraparà l’espectador des
del primer minut. L’esce-
nari de la plaça de toros
Monumental acull en
aquesta ocasió una carpa
totalment coberta i calefac-
tada de 38 metres de dià-
metre amb capacitat per a
1.500 persones amb visibi-
litat total. L’espectacle
també es fa a les 16.15 h i a
les 18.45 h.

12.30MÀGIA
Espectacle. Mag Màgia.
Amb Enric Magoo. Sota
l’aparença d’un mag clàssic
vestit amb frac i barret de

copa, Enric Magoo ens ofe-
reix un recorregut màgic
per les diferents especiali-
tats existents en el món de
l’il·lusionisme, combinant
jocs parlats amb jocs visu-
als i musicals. El Poble Es-
panyol, a l’Espai de Teatre
(aforament limitat). Per a
tots els públics.

LABISBALD’EMPORDÀ
19.00CONCERT
Concert Mazoni i Les Ma-
zoni. Al Mundial.

BLANES
11.00NADAL
Ludoteca 2009. Jocs en ca-
talà. Sala M. Luisa García-

darrer treball, Les cançons
tel·lúriques. El cantautor
tocarà acompanyat de la
seva banda habitual i del
Quartet de Corda Brossa.
En aquesta proposta,
Roger Mas adapta textos
de mossèn Jacint Verda-
guer, a mig camí entre el
folk i el jazz. A la Sala Sim-
fònica.

MANRESA
18.00CONCERT
Sírex i Mustang en doble
concert. El teatre Kursaal
acull una actuació conjun-
ta d’aquests dos grups em-
blemàtics dels anys 60. Ac-
tuaran en doble sessió en
un dels concerts de la nos-
tàlgica gira conjunta que,
sota el nom de Los mejores
años de nuestra vida, passa
per diverses ciutats de
l’Estat espanyol. Tots dos
grups continuen en actiu,
però no havien realitzat ac-
tuacions conjuntes en els
darrers anys. La gira es ba-
sarà en els seus temes més
coneguts, com La escoba,
de Los Sírex, amb el qual
van arribar al capdamunt
de les llistes d’èxits i van
vendre més de 100.000 cò-
pies, o amb les adaptacions
de les cançons de The Beat-
les que van fer Los Mus-
tang. El concert es repetirà
demà a les 9 del vespre.

MOLLERUSSA
12.30CONCERT
Música i cinema. L’Orques-
tra Simfònica Julià Carbo-
nell de les Terres de Lleida
(OJC), dirigida pel seu di-
rector titular, Alfons Re-
verté, ofereix un cop més el
seu clàssic concert de
Nadal combinant música i
cinema i enguany ens pro-
posa un altre tresor de la
filmografia dels inicis del
setè art. Amb Harold
Lloyd, un dels grans mes-
tres de la comèdia, gaudi-
rem d’una vetllada fasci-
nant amb la projecció
d’una de les seves pel·lícu-
les més famoses: Safety
last (L’home mosca). Les
imatges estaran sincronit-
zades amb la música, inter-
pretada en directe per
l’OJC i escrita especial-
ment per a aquesta pel·lí-
cula pel compositor de
Nova York Carl Davis. Un
luxe per compartir amb
tota la família. Al Teatre
l’Amistat.

VERGES
20.00FESTAMAJOR
Concert amb els Manel.
Amb el grup de moda de
Catalunya, els Manel. Al
Pavelló Muncipal. Entra-
des: 12 euros.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Taller d’hivern Animalades
L’artista Maja Cekuk proposa
jugar a fer animals. Per a
infants de 6 a 12 anys. Museu
Picasso. 10.30 h. Amb reserva.

<<

Sants:
Fulgenci. Bisbe
Atanasi (o Tannari). Màrtir

Anter. Papa
Genoveva.
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Número 9
Dir: Shane Acker. Animació.
EUA, 2009.

Pesadilla antes de Na-
vidad, de Tim Burton i
Henry Selick, va supo-

sar una variació substancial
en el cinema d’animació oc-
cidental dirigit al públic in-
fantil. Per primer cop
s’apostava obertament pel
sinistre en lloc dels ninotets
antropomòrfics i més o
menys entranyables habitu-
als. Des de llavors, però, la
repetició d’aquesta fórmula
ha esdevingut una mena de
mantra per tal de convocar
esperits vagament inconfor-
mistes o directament friquis,
tots pertanyents a l’univers
d’una pubertat cada cop
més avançada. Número 9
no és més que l’enèsim ca-
pítol d’aquesta saga, amanit
amb un polsim de regustet
apocalíptic, també molt de
moda en aquests ambients.

Un univers devastat per
un desastre nuclear. Un
grup d’éssers de drap dis-
persos i que es van trobant
els uns als altres, amenaçats
per criatures gegantines
que els fan la vida impossi-
ble. Una mena de sacerdot
que vol amagar la veritat
que podria suposar la salva-
ció de tots. I l’heroi que tren-
carà aquest tabú i es llança-
rà a la recerca del secret. Oi
que us sona? Doncs això, no
hi ha gaire més. Perquè no
n’hi ha prou amb una paleta
cromàtica de marrons i gri-
sos per evocar un món en
descomposició. Tampoc la
relativa sobrietat de la nar-
ració, ni tan sols l’honeste-
dat del plantejament. Pro-
duïda pel mateix Tim Bur-
ton, que va veure el curt de
Shane Acker del mateix títol
i li va proposar allargar-lo,
Número 9 no és bona ni do-
lenta, simplement és un
exemplar més d’aquesta
tendència que està esdeve-
nint fórmula i que ja no té
res més a dir. I passa com
sempre: els primers minuts
resulten intrigants, ens fan
preveure alguna cosa dife-
rent, però el desenvolupa-
ment és previsible i sense
sorpreses. Realment cal for-
çar la fantasia fins a aquests
extrems per acabar al lloc
de sempre?

Crítica
cinema
CarlosLosilla

Sant
tornem-hi

Un exemple més
de l’animació
sinistra inventada
per Burton i Selick

Xarlot és un dels personatges que destil·len tendresa a ‘L’alè dels fils’ ■ COMEDIANET

ElsfilsdeJordiBertran
BARCELONA
19.00TITELLES
El Círcol Maldà acull fins
al 17 de gener del 2010
l’espectacle L’alè dels
fils, de la Companyia de
Jordi Bertran, un preciós
i tendre cabaret de mari-
onetes de fil ple de poesia
i humor. Música, pocs ob-
jectes, marionetes i una
acurada simplicitat de
mitjans fan marxar
aquest espectacle vers
l’alè de l’existència hu-
mana, a la recerca de la
complicitat entre públic i
artista.
Sovint al capdavall d’un
fil hi trobem el nus, sím-
bol de conflictes, de lli-
gams i d’embolics. Paula
López, Carles Codina
Litus i Jordi Bertran pre-
senten una galeria de

personatges units al seu
creador per fils quasi in-
visibles, vies d’unió per
on transiten els impulsos
vitals que donaran movi-
ment i raó de ser a cada
marioneta.
Entre els personatges
que donen vida a L’alè
dels fils hi ha la cantant
francesa Édith Piaf, que,
sorgida dels barris més
turbulents de París, ens
introdueix dins el món
del music-hall, les varie-
tats, o el cabaret; l’Ofèlia
de Hamlet, dama que
sura damunt les inquie-
tes aigües de la nostre
efímera existència; Clan-
des, un sensepapers que
viatja amb una cadira,
símbol del cansament
que comporta la seva
vida clandestina, sempre

a la recerca de la dignitat
negada per culpa d’uns
papers que inesperada-
ment trobarà en el nos-
tre teatre, Xarlot, un
altre marginal que apor-
ta poesia i humor enamo-
rant-se d’una venedora
de flors o potser d’alguna
espectadora...
Val la pena dir que, qui
encara no conegui l’estil
d’aquest titellaire guar-
donat desenes de vega-
des arreu del món, cal
que s’endinsi en els seus
espectacles, ja que no
tan sols estan indicats
per als més petits, sinó
que els adults hi troba-
ran tot un món de ten-
dresa, humor i fantasia
difícilment equiparable.
Preu: 20€. Reserves:
933043999.

Amb la canalla


