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No us ho perdeu

Durant els últims 15 anys, el Circ
d’Hivern sempre s’havia represen-
tat a l’Ateneu Popular del distric-
te de Nou Barris, un espai obert a
les propostes creatives més eclèc-
tiques. Fins aquest any, quan les
obres de l’Ateneu han provocat
una mudança temporal que tras-
lladarà els espectacles al Mercat
de les Flors (a la plaça Margarida
Xirgu, tocant a Montjuïc). El Circ
d’Hivern està de mudances però
manté intacte el seu tradicional
esperit nadalenc.

Al llarg d’aquests anys, el Circ
d’Hivern s’ha consolidat com una
de les millors ofertes barceloni-
nes de l’anomenat nou circ –amb
més de 8.000 espectadors en la
seva última edició–, aquell que,
sense perdre les seves arrels més
tradicionals, aposta per la renova-
ció estilística. Cada any, l’espec-
tacle triat per concurs pel Circ
d’Hivern es converteix en el mun-
tatge que els fans del circ de tot
Catalunya no es perden.

Maravillas és l’espectacle que a
partir del 18 de desembre i fins al
proper 8 de gener podrà veure’s al
Mercat. Dirigit per Olivier Antoni-
ne i interpretat per la Família Bo-
londo (un col·lectiu format per ar-
tistes que provenen de diferents
companyies de circ, com Els 2
Play, Cie. Morosof, Maxishows o
Els Gingers), Maravillas ha estat
definit com un espectacle irreve-
rent, trencador i eclèctic, amb un
peu a la tradició i un altre a les
noves tendències.

El muntatge explica la història
d’una família d’artistes de circ
que, després de tres generacions
dedicades al gènere, perd la seva
carpa i intenta adaptar-se com pot
als nous temps. Per descobrir
quin és el futur del circ, la Família
Bolondo donarà un salt cap a allò
desconegut. Sense xarxa, buscant
una sortida per retrobar el camí.

Amb disseny de llums de Thierry
Azoulay i vestuari de Rosa Solé,
Maravillas està interpretat per
professionals com Blancaluz Ca-
pella, Julián González Fernández,
Maximiliano Stia, Rafael Moraes,
Ramiro Vergaz Criat, Gustavo
Arruda de Carvalho, Niko Costello
i Silvia Compte Busts.

Que un espectacle com a Mara-

MMapa de pictogrames
‘Disseny de sistemes. Escola d’Ulm’,

al DHUB fins al 28 de febrer.

Dins del marc de
l’exposició Disseny de
sistemes. Escola d’Ulm, el
Disseny Hub convida tots
els barcelonins i
barcelonines a crear un
mapa virtual de
pictogrames de la ciutat.

MPincha pero no mata
Al SAT, el 15 i el 22 de desembre.

El Sant Andreu Teatre
acull l’espectacle Pincha
pero no mata del Duo
Floret els propers 15 i 22
de desembre. Una
proposta que combina
l’humor fresc i elegant
amb la música de Joaquín
Daniel i Daniel Pellegrinet.

M Fabià Puigserver
Exposició a l’Institut del Teatre

fins al 30 de juny de 2010.

Coincidint amb el 35
aniversari del Teatre Lliure,
impulsat per Fabià
Puigserver, el vestíbul de
l’Institut del Teatre acull
una exposició antològica
sobre la figura fundadora
del teatre, Teatre d’art en
llibertat. La mostra inclou
fotografies dels seus
principals muntatges i del
seu treball de preparació de
l’escena.

MLa web del Nadal
A la web www.bcn.cat/nadal/ca

Ja està en línia la pàgina
web dedicada al Nadal,
amb tota la informació de
les activitats més
interessants per gaudir
d’aquestes festes a
Barcelona. La web inclou
receptes i una completa
agenda barri per barri.

El Circ d’Hivern
s’instal·la al
Mercat de les Flors
Espectacle. Per primer cop, el Circ d’Hivern
es trasllada des de l’Ateneu deNou Barris fins
al Mercat del les Flors. ‘Maravillas’, l’espectacle
que es podrà veure a partir del proper 18
de desembre, és un exemple del nou circ.

SERGIO VALPARAÍSO

El Museu Nacional d’Art de
Catalunya celebra el proper
dissabte 17 de desembre
una nit de portes obertes
des de les 19 hores fins a la
mitjanit. Una fantàstica
oportunitat per gaudir amb
tota la família de les princi-
pals obres mestres de la
col·lecció del museu, la més
important que hi ha d’art ca-
talà, i també de les diferents
propostes musicals i gas-
tronòmiques especialment
pensades per a l’ocasió.

La nit de dissabte, el
MNAC convida tots els bar-
celonins i barcelonines a
descobrir de franc les nove-
tats de la seva col·leció per-
manent, a què recentment
s’han sumat incorporacions
com l’obra Collage-Pintura
de Joan Miró, Interior del
Moulin de la Galette de Ra-
mon Casas i Le bal blanc i
La llotja de Hermen Anglada Ca-
marasa.

El visitant també podrà gaudir
d’altres exposicions temporals com
ara la La maleta mexicana. El re-
descobriment dels negatius de la
Guerra Civil de Capa, Chim i Taro,
on es poden veure alguns del nega-
tius i imatges més importants del
segle XX, descoberts l’any passat

després de dècades perduts. Les
gairebé 4.500 instantànees de la
mostra, preses durant la Guerra Ci-
vil, es podran veure fins al proper
15 de gener i aquest dissabte tam-
bé romandran obertes al públic.

Per als visitants més curiosos, el
museu ha programat cada quart
d’hora comentaris sobre les obres
més significatives del museu, com

per exemple l’excepcional
col·lecció d’Art Romànic, in-
tegrada per obres dels segles
XI, XII i XIII, amb pintures
de mural úniques al món.
Les famílies podran gaudir
d’Enigmes, un joc en què po-
dran fer de detectius per des-
cobrir un manuscrit medie-
val a les sales d’art romànic o
bé desemmascarar el culpa-
ble d’un crim a la col·lecció
d’art gòtic. A l’Espai EducArt
es projectarà Una mà de
contes del MNAC.

La música acompanyarà
la vetllada. El MNAC ha
programat, dissabte a partir
de les 21hores, una actuació
de jazz en directe a la Sala
Oval, on hi actuarà Harpo’s
Band, un grup sortit del Ta-
ller de Músics. No serà l’úni-
ca activitat original que no
acostuma a celebrar-se dins
un museu: la Sala Oval i la

impressionant Sala de la Cúpula
obriran les seves portes per acollir
un petit festival culinari. El Mnac
vol d’aquesta manera convidar els
visitants a fer un tast de diferents
propostes gastronòmiques inspira-
des en les col·lecions del Museu.
Hi haurà un racó per als amants de
la xocolata i el restaurant Òleum
romandrà obert fins la mitjanit.

Nit de portes obertes al MNAC

La Sala Oval del MNAC. / ANTONIO MORENO

L’espectacle de circ
‘Maravillas’ en acció.
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villas sigui un muntatge de circ
modern de què milers d’especta-
dors gaudiran aquest Nadal és
fruit d’anys de treball de l’Ate-
neu, que des de l’any 1996 s’es-
força per fomentar la creació de
companyies estables professio-
nals relacionades amb el circ.
L’Ateneu també treballa perquè la
qualitat de les propostes sigui al-
ta i, al mateix temps, les pugui
gaudir tot tipus de públic, des
dels més petits als adults. De fet,
en l’última edició del Circ d’Hi-
vern van acudir alumnes de més
de 29 escoles i esplais de tot el
país. Una bona mostra que el circ
continua molt viu i que és un del
millors plans per grans i petits
aquest Nadal.

Una història per a tota la família

>Els artistes. ‘Maravillas’ està
dirigit per Olivier Antonine i
interpretat per la Família
Bolondo, un col·lectiu format
per artistes que provenen de
diferents companyies de circ.

>La història. La tercera
generació d’una família de circ
que perd la seva carpa i entén

que s’ha de modernitzar.

>Quan. El muntatge s’estrena
el 18 de desembre, a les 12h. Hi
haurà funcions des del 23 de
desembre fins al 7 de gener a
les 19h, i el 8 de gener a les
12h. L’obra no es representarà
els dies 24 i 31 de desembre i
el 5 de gener.


