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Divendres, 16

Exposició. Oblits efímers, fotogra-
fies de Joan Puigdemont, Putxy.
Bar L’Arcada. Plaça de l’Escultor
Josep Clarà, 11. Olot (fins al 31 de
desembre).

Exposició. Dani Duch: Fotografia
de premsa, 1979-2011 .
Ajuntament. Plaça de l’Ajuntament.
Vilafant (fins al 28 de novembre).

Cantautor. Ismael Serrano presen-
ta el seu darrer disc, Todo empie-
za y todo acaba en ti.
Auditori. Passeig Devesa, 35. Girona
(21 h).

Flamenc. Nit de flamenc amb la
companyia La Bicha, amb sopar
autogestionat.
Ateneu de Palafrugell. Carrer Ample,
1. Palafrugell (20 h).

Teatre. Incendis, de Wajdi Moua-
wad, a càrrec de La Perla29.
Teatre Principal. Passeig Miquel Blay,
5. Olot. (21 h).

Espectacle. L’ull del recol·lector,
espectacle de dansa i poesia ba-
sat en textos de Jordi Colomer, a
càrrec de l’Associació Cultural Lan-
tana-Sifasol.
Factoria de les Arts Escèniques. Carrer
Mossèn Baldiri Reixach, 403. Banyo-
les (21 h).

Curs. El regne dels fongs, un món
desconegut.
Museu Darder. Placeta dels Estudis,
2. Banyoles (Cal inscripció prèvia)
(19.30 h).

Conferència. La prehistòria recent
a Catalunya: agricultors i rama-
ders, a càrrec de Joan Maroto,
professor de prehistòria.
Sala J.M. Corominas al Centre d’Estu-
dis Comarcals. Banyoles. (20 h).

Teatre. Nàpols milionària!, a
càrrec de La Funcional Teatre.
Teatre el Jardí. Plaça Josep Pla.
Figueres (21 h).

Dissabte, 17

Taller familiar. Atrapa Girona! Fes
el teu mapa de la ciutat, per
a nens de 8 a 14 anys.
Bòlit-La Rambla. Girona. (11h i 12 h).

Espectacle familiar. Concerts per
a nadons, de Paulo Lameiro.
El Canal. Carrer Sant Antoni, 1. Salt
(10.30h, 12 h i 16.30 h).

Teatre. Quebec-Barcelona , de
Phillippe Soldevila i Mercè
Sarrias.
Sala La Planeta. Passeig Canalejas, 6.
Girona (21 h).

Teatre. Bluf, a càrrec de la Cia.
Teiatròlics de Banyoles.
Teatre Municipal. Carrer Santa Marga-
rida, 1. Palafrugell (22 h).

Teatre. Camerun solidari: Això
no és vida, amb la Cia. 125 Volts.
Teatre El Mundial. Marimon Asprer.
La Bisbal d’Empordà (21.30 h).

Diumenge, 18

Teatre familiar. El somni de l’es-
pantaocells, a càrrec del Centre
de Titelles de Lleida.
Teatre Municipal. Carrer Santa Marga-
rida, 1. Palafrugell (12 h).

Espectacle familiar. La Ventafocs.
El musical al ritme dels 50.
Teatre El Mundial. Carrer Marimon
Asprer. La Bisbal d’Empordà (18 h).

J. PUJADÓ

L’artista Sergi Cadenas (Giro-
na, 1972) ha viscut immers en el
món de la forja del ferro i el seu
llegat des del seu naixement.
Ferros d’ArtCadenas és una em-
presa familiar amb 300 anys
d’existència. És per això que li
interessen especialment els pro-
cessos d’experimentació plàsti-
ca amb diferents materials.
A la mostra Evolució, realitat

i moviment, que es podrà veure
fins al 30 de novembre aCanLa-

porta de la Jonquera, Cadenas
exposa vint obres, la majoria
d’elles quadres en els quals hi
combina l’oli o l’acrílic sobre te-
la, ferro o fusta. Tambéhi ha, pe-
rò, escultures de ferro forjat. El
seu propòsit és “donar sentit a
la imatge tridimensional sobre
una superfície plana”. Per acon-
seguir-ho converteix cada obra
“en un espai plàstic canviant”
gràcies al moviment necessari
de l’espectador, que es conver-
teix així en còmplice de l’obra i
de l’artista.c

J. PUJADÓ

El Centre Cultural la Mercè de
Girona ha iniciat un seguit de
conferències entorn del tema
“Creativitat, educació i societat
actual” amb la intenció de deba-
tre sobre què és la creativitat,
on resideix i quines eines
poden ser útils o no per incenti-
var-la. Per reflexionar-hi propo-
sen un seguit de conferències o
converses que compten amb
persones que han analitzat a

fons la creativitat i d’altres que
la viuen en el dia a dia.
Avui, a les 7 de la tarda, el

músic Quimi Portet i els cui-
ners de Can Roca, moderats pel
pedagog Josep Vila, debatran
entorn del tema “Música i cui-
na, entre la creativitat i l’educa-
ció”. El dia 23, l’artista Domè-
nech Fita i l’escriptora Maria
Barbal, moderats per Albert
Bayot, debatran entorn del te-
ma “Art i poesia, entre la creati-
vitat i l’educació”.c

Un instant de l’espectacle Sota els llençols, de la companyia Almazuela
ARXIU

JUDIT PUJADÓ
Olot

E
ls nens arriben al tea-
tre i es vesteixen de
blanc. Són nensmolt
petits, menors de
tres anys, un públic

que comença a ser considerat
també espectador per a unes
quantes companyies que prepa-
ren espectacles pensats expressa-
ment per a ells, per estimular la
seva creativitat. A terra hi ha una
catifa blanca i en aquesta catifa
s’hi comencen a veure flors i al-
tres imatges que els conviden a
participar.
És Sensacional!, un espectacle

de joc i sensacions audiovisuals
ideat per Imaginart i pensat per a
nens de divuit mesos a tres anys i
una de les tres obres que tindran
lloc al teatre Principal d’Olot i
que formen el nucli del festival
El més Petit de Tots.

El festival, pensat per a petits
espectadors de fins a cinc anys,
va aixecar el teló el 2005 a
Sabadell i es comença ja a consoli-
dar i a escampar per teatres d’al-
tres ciutats com Igualada, Barce-
lona, Benicàssim, Lleida i Olot,
que és el primer any que hi parti-
cipa. “Els nens menors de cinc
anys i els seus pares –explica Es-

ther Forment, del teatre Princi-
pal d’Olot– són un públic emer-
gent i ara comença a haver-hi
companyies que creen especta-
cles especialment pensats per a
ells. Aquests nens són un públic
verge i és increïble veure com
reaccionen”.
Les obres tenen característi-

ques especials. “No poden durar
més de 30 minuts –comenta For-
ment–, tenenmolt poc text, de ve-
gades una o dues paraules que es
repeteixen, són creacionsmolt vi-
suals, amb escenografies petites i

pocs elements, i amb un o dos ac-
tors. Les coses passen de forma
lineal, una darrera de l’altra, per
captar l’atenció dels nens i que
puguin anar seguint l’obra”.
L’aforament als espectacles

del festival és limitat, difícilment
hi hauràmés de cinquanta perso-
nes. El públic s’asseu a l’escenari,
molt a prop dels actors. “És un
públic molt entregat –explica
Forment–. És fàcil que hi hagi pe-
tits espontanis que decideixin in-
tervenir en l’obra”. I és que hi ha
nens que no se’n poden estar, de

formar part d’allò que veuen.
A Olot el festival tindrà tres

obres: Sota els llençols, de la com-
panyia Almazuela, pensat per a
nens de 6 mesos a 3 anys i que es
podrà veure demà a la tarda, el ja
esmentat Sensacional!, diumenge
al matí a la tarda i ZigZag, del
grup Etantdonné, per a nens de
dos a cinc anys, el dia 25 al matí.
Aquest vespre, al mateix teatre
Municipal d’Olot, programen El
meu primer festival de cinema,
amb curts especialment pensats
per a nens a partir de dos anys.c

L’artista Sergi Cadenas

El músic Quimi Portet participa avui en un dels debats

C U L T U R A

El teatre Principal
d’Olot acull tres obres
de teatre i un festival
de cinema per a nens
de fins a cinc anys

MIQUEL MILLÁN

XAVIER GOMEZ / ARXIU

Pelméspetitde tots
P I S T E S

Lacreativitat a debat

Evolucions i realitats
a la Jonquera


