
‘T’estimo’ tres dies

El Poliorama aprofita el 
Nadal per reposar un dels 
espectacles de més èxit de 
la seva cartellera infantil: 

T’estimo. Estrenada el novembre 
del 2011 en aquesta mateixa sala, 
l’obra hi torna després d’obtenir 
un 95% d’assistència i deixar el 
públic amb ganes de més. A Cata-
lunya, T’estimo ha tingut una gran 
repercussió, amb 10.000 especta-
dors en 20 funcions. El muntatge 
serà al teatre de la Rambla només 

fins diumenge, 30. Així 
doncs, qui el vulgui veure 
s’ha d’espavilar.

T’estimo és una bo-
nica història que parla 
d’integració a través dels 
personatges Pitx, Potx 
i Mari Cuetes, que són 
els clons catalans dels 
cèlebres clowns bascos 
Pirritx, Porrotx i Marimo-
tots, un fenomen al nord 
d’Espanya amb 20 anys 
d’història. T’estimo és un conte 
divertit i tendre del qual disfruten 
tant els nens i les nenes a partir de 

2 anys com els adults que 
els acompanyen. Narra la 
història d’Anacleto, l’avi 
de Mari Cuetes, l’amiga de 
Pitx i Potx, que és gitano i 
viu d’una manera diferent 
de la resta. L’avi, que té 
una caravana com a casa 
i es dedica a esmolar gani-
vets, demana ajuda a Pitx i 
Potx per preparar la millor 
festa del món per rebre la 
seva néta. Però totes les 

genials idees que se’ls acudeixen 
s’acaben convertint en un embolic 
del qual els pallassos sortiran com 

MARTA CERVERA

ELs ‘CLoNs’ CATALANs dELs bAsCos PiRRiTx i PoRRoTx ACTuEN AL PoLioRAMA 

‘LLEpAfiLs’. L’obra es 
podrà veure aquestes 
festes a Alp i Puigcerdà.

EN FAMÍLIA Una guia de les millors propostes culturals i educatives de 
Catalunya. El Poliorama recupera un dels espectacles de més 
èxit de la temporada passada i un altre d’aquesta.
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més bé saben, mirant la cara posi-
tiva de les coses i utilitzant el sentit 
de l’humor. Les encomanadisses 
cançons de T’estimo, i en particular 
la que dóna títol a l’obra, apugen 

l’ànim de qualsevol. Molts la recor-
daran, perquè Lax’n’Busto en va 
fer una cèlebre versió rockera. 

El muntatge, que transmet 
valors universals, parla de la inte-
gració, aspecte important en una 
societat com la nostra cada vega-
da més diversa i canviant. La peça 

estarà en cartell només els dies 28, 
29 i 30, a les 12.00 hores.

Una altra aclamada produc-
ció que ha triomfat al Poliorama, 
Llepafils, es podrà veure a Alp (28 
de desembre) i Puigcerdà (4 de 
gener). És una divertida comèdia 
de Teatre al Detall interpreta-
da per actors i titelles. Aborda 
el cas d’un nen poc aventurer a 
l’hora de descobrir nous sabors 
que s’alimenta només d’allò que 
li agrada: patates fregides. La 
deliciosa i original proposta ha 
tingut molt bona acollida fins ara 
i ha rebut l’aplaudiment tant del 
públic més petit com dels seus 
acompanyants més grans. Un es-
pectacle que obre la gana. 

Pitx, Potx i Mari 
Cuetes expliquen amb 
humor una història 
que ressalta valors 
universals i parla
de la integració

EL PERIÓDICO

‘T’ESTIMO’ Teatre Poliorama. 
Rambla,115. Barcelona. Fins al 
30 de desembre. 13,50 euros

ELS PALLASSOS. Pitx i Potx, 
els protagonistes de l’obra 
‘T’estimo’, al Poliorama.

Un Nadal
a ritme de circ

Nadal és temps de circ. 
Barcelona té diverses 
propostes, com la tradi-
cional de la família Raluy, 
que ha muntat la seva 
carpa al Port Vell, on actua 
totes les vacances. Com 
que els animals de com-
panyia no estan prohibits 
per la llei a Catalunya, el 
Raluy aprofita per oferir 
com a part de l’espectacle 
un partidet de futbol en-
tre gossos bòxer, amb 
samarretes del Barça i del 
Madrid.

Molt diferent és la pro-
posta del Circ d’Hivern del 
districte de Nou Barris, 
que fins al 13 de gener 
presenta El Dorado, una 
elaborada proposta de 
circ contemporani am-
bientada en un curiós 
hotel en què aterra un 
estrany astronauta. El 
teatre combina malaba-
risme, equilibrisme i molt 
d’humor en aquest mun-
tatge dirigit per Emilia-
no Sánchez Alessi (Circus 
Klezmer, ES, Du Bà...).

És clar que aques-

tes produccions no te-
nen res  a  veure  amb 
l’espectacularitat del Cir-
que du Soleil, que presen-
ta Alegría, el muntatge 
més emblemàtic i inter-
nacional de la companyia 
de circ canadenc, que serà 
al Palau Sant Jordi fins al 6 
de gener. El famós pallas-
so català Tortell Poltrona 
actua al Teatre Lliure fins 
diumenge, 30, amb un 
espectacle recomanat 
per a nens més grans de 
7 anys: Grimègies, una 
creació poètica que gira 
al voltant de la mort.

‘EL DORADO’. Escena de la proposta del Circ d’Hivern.

El Circ Raluy, el 
Circ d’Hivern i 
Tortell Poltrona 
són alternatives 
catalanes al 
Cirque du Soleil

www.raluy.com
www.ateneu9b.net
www.teatrelliure.com
www.cirquedusoleil.com
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