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Barcelona ciutat

I Festival d’Hivern de la UB. Avui i de-
mà se celebra aquesta marató de te-
atre amb espectacles a càrrec de vuit
grups que interpreten obres clàssi-
ques, textos crítics i poètics, i obres
fruit de la creació col·lectiva dels
membres dels grups.
Facultat de Geografia i Història de la
UB. Montalegre, 6 (a partir de les
16.30 hores). Entrada gratuïta.

021District ShoppingDay. Els comerci-
ants del districte 021 de Barcelona
s’uneixen per celebrar una jornada
de portes obertes.
Voltants del Mercat de Galvany (des
de les 17.00 fins a les 22.00 h).

Diabetis: Com disfrutar del Nadal sen-
se que la diabetis doni problemes.
Conferència a càrrec de Daria Roca,
educadora en diabetes.
Associació Catalana de Diabetis. Bal-
mes, 47 (18 horas).

Revista Catalana de Pedagogia. Pre-
sentació del número 7 d’aquesta re-
vista, a càrrec de Josep Palau, Joan
Teixidó i Jaume Serramona.
IEC. Carme, 47 (19 hores).

Desbordamientos. Transformaciones
culturales y políticas de las mujeres.
Presentació d’aquest llibre de Joana
Sabadell.
La Central. Mallorca, 237 (19 hores).

Barbaritats (Històries de bars).Presen-
tació d’aquest llibre d’Ángel Juez.
Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés
del Portal de l’Àngel (19 hores).

Plácido. Projecció d’aquesta pel·lícu-
la de Luis García Berlanga, Espanya,
1961. De franc.
Fnac Les Arenes. Plaça d’Espanya (19
hores).

El circ de les penes. Inauguració
d’aquesta exposició formada per les
màquines protagonistes de l’últim es-
pectacle de la companyia Antigua i
Barbuda.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (19.30
hores).

Nadal per a tothom. Recital poètico-
musical de Poesia en Acció, per aju-

dar la feina de Metges sense Fronte-
res a Somàlia. Hi participen, entre
d’altres, Montserrat Abelló, Carles
Duarte, José Corredor-Matheos o
Teresa Costa Gramunt. També hi in-
tervé el violoncel·lista Miquel Pujol.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Afrodescendents a l’Amèrica Llatina.
Dins d’aquest cicle, el músic de Gui-
nea Bissau MÛ i la ballarina colombi-
ana Carolina García posen música i
dansa a un conte de la tradició popu-
lar africana.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (20 ho-
res). Entrada lliure.

Festival del Mil·lenni. Concert a càrrec
d’Ainhoa Arteta.
Palau de la Música (21 hores). De 20
a 88 euros.

A catalan Christmas suite. El Cor Vival-
di-Petits Cantors de Catalunya i
l’Ignasi Terraza Jazz Trio interpreten
nadales catalanes en clau de jazz
amb arranjaments de Kirby Shaw, en
benefici de l’ONG, Somriures de
Bombai.
L’Auditori. Lepant, 150 (21 hores). 15
euros.

Concert de Nadal. Concert del Cor de
la Universitat Ramon Llull, dirigit per
Esteve Nabona.
Col·legi Major Ramon Llull. Comte
Urgell, 187, recinte Escola Industrial
(21.15 hores). Entrada lliure.

Girona

GIRONA (Gironès)
Cooperar i construir al Nepal. Confe-
rència a càrrec de l’arquitecte Xavier
Codina, en el marc de les activitats
que organitza namaste.girona.
Demarcació de Girona del Col·legi d’Ar-
quitectes. Plaça Catedral, 8 (19 h).

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Còctel benèfic. Acte a favor de projec-
tes d’atenció social de la Fundació Re-
nal Jaume Arnó presentat per Marcel
Gorgori. Inclou una subhasta d’obres
d’art donades per diversos artistes.
Museu d’Art Jaume Morera. Major, 31
(19.45 hores). Entrada, 20 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l boom de circ que
viu Barcelona
aquest any per
Nadal disposa sens

dubte des d’avui i fins al pro-
per 22 de gener d’un dels
seus exemples més vistosos:
els més de 30 artistes de la
companyia xinesa Cirque du
Ciel desembarquen al teatre
Coliseum amb l’espectacle
La caja mágica.
Un espectacle que uneix

l’ancestral, depurada i espec-
tacular habilitat xinesa en
l’art de l’acrobàcia amb la vo-
luntat del circ contemporani
occidental d’explicar histò-
ries. Per narrar, en aquest
cas, la peripècia d’una jove
que, en obrir una capsa de
música, és transportada ines-
peradament a un món màgic
en el qual les acrobàcies es
converteixen en les protago-
nistes absolutes de l’escenari.
Els orígens de Cirque du

Ciel, segons explica la com-
panyia, es remunten a l’any
1957 i a Pequín, en concret a
la zona deTianqiao, conside-
rada com un dels bressols de
l’acrobàcia xinesa. I amig se-
gle d’història, expliquen,
han viatjat pels cinc conti-
nents aconseguint premis
com els del Festival Interna-
cional de Circ del Demà de
París o els del Festival Inter-
nacional Acrobàtic de Mos-
cou. La companyia témés de
150 artistes i el seu propi
equip de professors i ins-
tal·lacions on formen cada
any noves fornades d’acròba-
tes. I el seu estil combina l’es-

sència de
l’acrobàcia
xinesa més
tradicional
i sorpre-
nent amb
elements

actuals en àmbits com el ves-
tuari, la música o les coreo-
grafies.
El diàbolo, el salt mortal i

números de col·lisió en l’aire
són algunes de les especia-
litats que els artistes del
CirqueduCiel tenen reserva-

des per al públic barceloní
aquest Nadal. Unes sorpre-
ses que, això sí, arribaran al
ritme d’una banda sonora hí-
brida, que és capaç de fusio-
nar músiques que van des de
l’electrònica a la simfònica,
des dels ritmes de les joves
músiques urbanes al folk.
Unes sorpreses plenes de ta-
lent que es representaran da-
vant una escenografia i sota
una il·luminació que també
combinen l’art oriental amb
l’occidental.c

Un dels
números
de La caja
mágica,
de Cirque
du Ciel,
al teatre
Coliseum
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]El Cirque du Ciel, malgrat el seu nom, no procedeix del Quebec
sinó de la Xina i des d’avui i fins al 22 de gener aterra al teatre
Coliseum per explicar al públic les aventures de La caja mágica

una història en la qual una jove obre una capsa de música que la
transporta inesperadament a un fabulós món d’acrobàcies

‘LA CAJA MÁGICA’
Teatre Coliseum

Gran Via, 595. Barcelona
Fins al 22 de gener

www.grupbalana.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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