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PROPOSTES

Torna Vives Fierro
Després de quatre anys sense
presentar obra nova a Barcelona,
Antoni Vives Fierro torna amb
unes pintures que revolucionen el
seu estil. Els seus famosos
paisatges urbans donen pas als
personatges: de Napoleó a uns
ballarins de tango, sota el títol de
Ninhos. Es podran veure a la galeria
El Quatre fins al 3 de desembre.

+ INFO
www.elquatre.com

Un any ple de misteri
Si sou amants del gènere més fosc de la
literatura, aquesta és la vostra agenda ideal.
Editada per Navona Editorial, hi trobareu
pensaments al voltant de l’escriptura i la vida
formulats per alguns dels principals autors de
novel·la negra, de Raymond Chandler a Stieg

Larsson. I si, a més, sou fetitxistes, hi podreu
consultar també la data de naixement dels
vostres escriptors negres favorits. A més, esclar,
de poder-hi anotar totes les vostres cites!

+ INFO
www.navonaed.com

Ganxet per a nens
La febre del do it yourself [fes-t’ho
tu mateix] ha arribat al món dels
infants. L’empresa aPunt ha
dissenyat uns kits de ganxet
pensats per als més petits. Costen
menys de 25 € i inclouen llana,
unes agulles infantils i un llibret
amb explicacions pas per pas.

+ INFO
www.apuntbarcelona.com

S’ha de ser valent per muntar un musical per a infants;
l’Anna Fité ho ha fet. S’ha de ser valent per tractar els
infants com a éssers intel·ligents i no com enzes; l’An-
na Fité ho ha fet. S’ha de ser valent per transformar
cantants en actors; l’Anna Fité ho ha fet. S’ha de ser va-

lent per muntar un espectacle de teatre familiar amb set persones a
l’escenari; l’Anna Fité ho ha fet. S’ha de ser valent per combinar va-
lors i entreteniment; l’Anna Fité ho ha fet.

Qui és l’Anna Fité? És una guionista de llarga trajectòria que
sempre ha tingut un llapis a punt per escriure històries per a infants.
Ara, juntament amb Saki Guillem, ha creat Zoomwatts, un musical
per a emocionautes d’entre 7 i 99 anys, que s’emocionen escoltant les
lletres intel·ligents d’unes cançons interpretades amb un mestratge
insuperable per uns cantants de primera: Jofre Bardagí, Txell Sust,
Georgina Llauradó i Pau Rubio.

L’argument és molt divertit: una biblioteca queda suspesa en el
temps, resultat d’un encanteri del mag Merlí, i, amb la quietud, una
sèrie de personatges de contes populars se’n fan els amos i senyors.
Passen moltes més coses, però deixo que ho descobriu vosaltres ma-
teixos. La representen els diumenges d’aquest novembre, al Polio-
rama de Barcelona, a les 12.30 h, dins el cicle Viu el teatre, que en-
guany ja fa deu anys! Tal com diu l’Anna, es tracta d’una obra per a
adults a la qual també hi poden anar els infants. Si heu estat mati-
ners, encara sou a temps d’anar-hi.

L’obra no s’acaba quan s’abaixa el teló: han editat un CD que no
us cansareu d’escoltar i La Galera n’ha publicat la novel·la.

‘Zoomwatts’, un musical
per a ‘emocionautes’

Ada Parellada

Trucades coloristes
La marca d’esmalt d’ungles Opi és
una espècie de bíblia del color en el
món fashionista. Cada temporada
llança noves propostes cromàtiques
que acaben a les ungles de dones
d’arreu del món. Ara Opi amplia
l’oferta de productes amb unes
divertides fundes per a iPhone que
recullen els colors més venuts de la
firma. El fúcsia pink flamenco o el
groc need sunglasses? [necessites
ulleres de sol?], en referència a la
seva brillantor extrema, són
algunes de les tonalitats plasmades
a les fundes, que es comercialitzen
acompanyades d’un esmalt
d’ungles del mateix color.

+ INFO
www.opi.com


