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ALP
16.00FESTA
El ‘Pànxing Tot Cerdanya’
celebra el seu 15è aniversa-
ri. El Palau de Congressos i
Esports d’Alp es converti-
rà en un punt de trobada
per a tots els amants de la
Cerdanya i del Pànxing. La
celebració comptarà amb
dos blocs ben diferenciats.
A les 4 de la tarda, a l’audi-
tori del Palau i apadrinats
pel director general de Tu-
risme, en Joan Carles Vi-
lalta, ens acompanyaran
les persones més significa-
tives de la comarca. En
aquest acte farem un re-
corregut en el temps dels
darrers 15 anys de la Cer-
danya i del Pànxing Tot
Cerdanya i farem entrega
de guardons a algunes de
les entitats i persones que
han col·laborat amb nosal-
tres durant aquest anys.
El segon bloc de la celebra-
ció, oberta a tot el públic,
oferirà propostes i activi-
tats a tots els lectors del
Pànxing que es vulguin
afegir a la festa.

BARCELONA
17.00TEATRE
Ara ve Nadal. Pinzellades
bucòliques. Més de 100 ar-
tistes sobre l’escenari en
un exercici de treball in-
tergeneracional, basat en
la transmissió de valors a
partir de la història del
naixement de Jesús. Músi-
ca i veu en directe, així
com la dimensió còmica de
l’obra, configuren un es-
pectacle únic, màgic i molt
adaptat per a tots els pú-
blics.Escola Tècnica Pro-
fessional del Clot (c. Va-
lència, 680)

19.00MÚSICA
Concert de Reis. L’OBC ofi-
cia de Rei Mag i ens obse-
quia amb melodies mera-
velloses, amb músiques
de gran poder evocador,
amb orquestracions es-
pectaculars… Un veritable
festival de colors musi-
cals, una veritable sorpre-
sa sonora. I això durant
tot l’any, però ara encara
més. És el moment de
gaudir d’un regal musical.
Música de musicals: Els
miserables, Chicago, Mar i
cel, West side story, Miss
Saigon, La Bella i la Bès-
tia, El violinista a la teula-
da, Grease, El fantasma de
l’òpera, My fair lady.
L’Auditori.

20.30CONTES
Perfecta circuncisión y
otros cuentos. Relats es-
crits per Mauricio Linares,
que neixen en una zona

disc que el mestre va editar
amb World Circuit. En
aquest concert el saxofo-
nista Jimmy Jenks estarà
acompanyat de Juanjo
Arrón al trombó, Raúl
Fuentes al piano, Robin
Reyes al baix, Barbaro Tor-
res a la bateria, Ramón Oli-
vares a les percussions, Al-
berto Pico a la batá. A més
també s’espera la presèn-
cia de convidats especials.
A la sala Jamboree (plaça
Reial, número 17).

FONOLLOSA
18.30NADALENC
NIT VIVA. Espectacle itine-
rant nadalenc. Una mostra

desconeguda i abandona-
da de Colòmbia, la costa
del Pacífic. Al Harlem Jazz
Club.

21.00TITELLES
L’alè dels fils. El Círcol
Maldà (c. del Pi, 5) acull
aquest cabaret de mario-
netes de fil ple de poesia i
humor, signat per la Com-
panyia de Jordi Bertran.
Música, pocs objectes, ma-
rionetes i una acurada
simplicitat de mitjans fan
que aquest espectacle
s’acosti a l’alè de l’existèn-
cia humana, a la recerca de
la complicitat entre públic
i artista.

21.00JAZZ
Homenatge a Orlando ‘Ca-
chaíto’ López. L’encarregat
de dirigir aquest homenat-
ge serà Jimi Jenks, un mes-
tre del jazz llatí resident a
Barcelona, que repassarà
la carrera del genial cordis-
ta amb una banda d’antolo-
gia. Segurament no seria
fàcil trobar algú millor que
Jenks, format amb NG La
Banda i sideman d’Omara
Portuondo, Chucho Valdés
i, fins i tot, Dizzy Gillespie,
per repassar la trajectòria
de Cachaíto, perquè, preci-
sament va girar dos anys al
costat d’Angà i de Cachaíto
per promocionar l’únic

d’oficis i vida rural que es
combinen amb algunes es-
cenes bíbliques de caire
més nadalenc. El recorre-
gut, que dura aproximada-
ment uns 50 minuts,
transcorre pels carrers del
nucli del poble de Fonollo-
sa, i passa per l’interior
d’algunes cases amb més
de 300 anys d’història. Al
finalitzar, els assistents
poden menjar pa torrat
amb cansalada a la vora del
foc i comprar productes ali-
mentaris de la terra.

SANTCELONI
18.00MÚSICA
Concert líric de Cap d’Any.
Els cantants del Gran Tea-
tre del Liceu Elisabet Vila-
plana (soprano), Jordi Mas
(tenor), Miquel Rosales
(baríton) i Josep Buforn
(piano), amb el Cor de
L’Esplai de Sant Celoni
sota la direcció d’Albert
Peix, interpretaran peces
de Rossini, Puccini, Verdi i
Strauss, entre d’altres.
Sala Gran de l’Ateneu.

TERRASSA
23.00JAZZ
Fascinating rhythm. La
banda SongBook, tal com
el nom suggereix, neix de
la passió comuna que sen-
ten els seus components
pel jazz i la gran cançó
d’autor. La cançó nord-
americana, la dels Cole
Porter, Jerome Kern, Geor-
ge Gerswhin, etc. ha estat i
segueix sent font d’inspira-
ció per a tots els músics de
jazz, que la utilitzen com a
material inesgotable per a
llurs interpretacions. L’es-
pectacle que presenta el
grup SongBook pretén ser
un viatge al llarg de les
composicions d’alguns dels
grans autors de l’època del
Tin Pan Alley, la majoria
utilitzades en les comèdies
musicals de Broadway,
com Oklahoma, Guys and
dolls, Silk sockings i
Anything goes.

TREMP
18.00MÚSICA
Camerata Sant Cugat. Cada
Nadal, des de fa cinc anys,
Camerata Sant Cugat orga-
nitza l’estrena d’una can-
tata per a cor infantil, cor
mixt i orquestra compos-
tes especialment per a Ca-
merata Sant Cugat per mú-
sics contemporanis del
nostre país. Aquest any es
presentarà al públic la can-
tata Nit de plata, obra del
compositor i orquestrador
Àlex Martínez sobre poe-
mes de Mercè Blanesn. A la
basílica de Santa Maria de
Tremp.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Musical
La companyia El Musical Més
Petit descobreix la figura de
Gaudí a ‘Un cau de mil secrets’.
La Pedrera. 17 h

<<

Sants:
Basili el Gran. Bisbe
Gregori Nazianzé. Bisbe

Emma.
Adelard. Abat
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Cirkid de Nadal
Plaça de toros Monumental,
Barcelona, 30 de desembre

Una carpa de 38 me-
tres de diàmetre,
nova de trinca. Gra-

deria confortable de 1.500
seients amb molt bona vi-
sibilitat. Pista entapissada
de vermell. Espectacle ben
il·luminat i sonoritzat, si bé
la banda sonora és mani-
festament millorable quant
al gust musical. Associats
amb els italians Zoppis, els
germans González Villa-
nueva han configurat un
espectacle amb números
que deixen l’espectador
amb la sensació d’haver
vist circ de debò. Hi dóna
gruix la tropa russa Su-
perskok, que es diversifica
en números de malabars,
acrobàcia a terra, contorsi-
onisme, cingles aèries i
equilibris amb cub.

L’espectacle arrenca
amb un xarivari de vistosos
salts acrobàtics a la corda
que transmet frescor i ale-
gria. Un discret trapezi de
balanç seguit dels gossos
huskies ensinistrats que-
den en l’oblit quan apareix
el quartet de nenes olímpi-
ques i contorsionistes, que,
entre els 7 i els 10 anys,
han assolit ja una categoria
artística que haurien de
tenir en compte els redac-
tors de la proposta de re-
glament d’espectacles de
la Generalitat, que pretén
prohibir treballar als me-
nors de 16 anys.

La segona part s’obre
amb els bellíssims cavalls
d’alta escola presentats a
l’espanyola per la família
italiana Saabeel. Torna la
tropa de nenes, ara amb
coreografies combinades a
terra i a les cingles aèries.
Suggeridors efectes òptics
amb un cub en equilibri, i
tres malabaristes russos
d’energètiques coreografi-
es a la italiana. Daria, una
fantàstica contorsionista
en equilibri sobre bastons,
amb uns espagats de
somni. La gronxadora
russa dels polonesos Bog-
dan, amanida amb equili-
bris acrobàtics a terra per
substituir un dels àgils, le-
sionat a la primera funció
barcelonina. Buba, el xava-
let rodanxó contrapunt del
pallasso Totó (Oliver Jarz),
tanca amb una demostra-
ció de malabars sobre rola-
rola. Enguany sí que val la
pena anar a veure circ a la
Monumental.

Crítica
circ
JordiJané

Jo hi he
vist circ

La Cia. La Máscara s’instal·la al Sant Andreu Teatre ■ AVUI

Pallassospopulars
BARCELONA17.30TEATRE
La Cia. Teatral La Màscara estrena Jordi
Carlitos II, un muntatge de mim i clown
en el qual la tècnica i la dramatúrgia es
posen al servei d’una posada en escena
plena de frescor. A través d’elements tan
clàssics com innovadors, l’espectacle es
desenvolupa mitjançant una cadena de
gags divertits, populars i lúdics. Alguns

números espontanis evolucionen en
funció de la reacció del públic. Un bom-
bardeig d’instants màgics, de senti-
ments prohibits i de moments especta-
culars, que s’han creat amb el llenguatge
internacional dels gestos, la música i al-
tres sorpreses sonores. La Cia. Teatral
La Máscara presenta el xou al Sant An-
dreu Teatre. A partir de 3 anys. ■

Amb la canalla

BARCELONA
11.00TALLER
La Maquinista porta al
centre comercial els
coneguts personatges
de la pel·lícula Planet
51. Els seguidors del
film podran també
participar en el taller
de dibuix de màscares
i plantilles de Planet
51 i jugar de franc amb
el corresponent joc de
cònsola de SEGA.

11.00MÚSICA
AMa,me,mi…Mozart!,
sismúsicsambunins-
trumentdecadafamí-
lia:veu,acordió,clari-
netbaix,violí, fiscorn i
instrumentsdecorda
pinçada, interpreten
Mozart.L’Auditori

CASTELLARDEL
VALLÈS
18.00CINEMA
La Sala Blava de

l’Espai Tolrà projecta
el film Vicky el vikin-
go, la història d’un
nen pèl-roig fill del
cap Halvar, que desta-
ca per les seves idees
brillants en moments
difícils.

ESPLUGUES
11.00REIS
El Poliesportiu Muni-
cipal de Can Vidalet
acull el Parc de Jocs

de Reis. Els infants i
els joves podran gau-
dir de cotxes slot
digitals, tallers de
maquillatge, de dis-
fresses i de fanalets,
una ludoteca, video-
consoles i jocs medi-
evals. També hi
haurà un espai espe-
cífic per a nadons i
un carter reial reco-
llirà les cartes per
als Reis.


