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C
oses per fer

El país de les 
meravelles és aquí
Ja treballeu el múscul de la fantasia? La 
Maria Junyent us proposa com exercitar-lo

Amb nens

Els éssers humans, quan són 
cadells, tenen una capacitat 
natural que desafortunadament 
amb el pas dels anys sovint es 
dilueix: una imaginació 
desbordada. Qui no recorda 
aquella època en què els Reis 
d’Orient eren una realitat 
inqüestionable, els boscos eren 
habitats per bruixes i fades i la 
màgia no requeria cap 
explicació racional? Tot i que les 
aptituds imaginatives són una 
qualitat natural en la infància, 
els nens necessiten alimentar-
les, reinventar-les i gaudir-ne al 
màxim abans de perdre’n el do. 

Per evitar que passi, hem fet una 
tria d’activitats que tenen lloc 
aquesta setmana, l’essència de 
les quals és la fantasia entesa 
com a lloc sobrenatural i, per 
què no, misteriós. 

A l’espectacle Sota el llit 
–fins al 16 de febrer al TNC–, de 
la Factoria Escènica 
Internacional, dos estrafolaris 
personatges de la nit, l’Algú i el 
Ningú, acompanyaran una nena 
a superar un viatge a través de 
les seves pors. Si sou més de 
pocions i encanteris, al 

Teatreneu coneixereu la història 
de la Bruna, la Bruixeta (els 
dissabtes fins al 22 de febrer). 
Al Teatre del CCCB us 
deixaran bocabadats amb 
l’espectacle Bombolles 
de paper, un bombó 
visual on es combinen 
la dansa, la interacció 
multimèdia i la música 
en viu. 

Els amants del circ podeu 
aprofitar les dues últimes 
oportunitats per gaudir de 
l’home-bala del Boom! del Circ 
Raluy i de tota la resta de la 
tropa abans que no desmuntin 
la carpa (dv. i ds. al Moll de la 
Fusta). Però si el que voleu és 
convertir-vos en protagonistes, 
anoteu aquestes dates: dj. 6, a 
les 17.30 h, la Cia. Viu i Riu 
organitza un taller de circ al 
Centre Cívic Trinitat Vella on 
aprendreu les tècniques 
bàsiques per esdevenir uns 
malabaristes de primera. 

Els museus no es queden 
enrere. Al CaixaForum hi 
trobareu dos tallers centrats en 
la figura del robot en els quals 
fins i tot us faran una 
demostració amb dos models 
de robots-humanoides 
dissenyats per formar part de la 
nostra vida quotidiana. I del 
futur, a la mitologia del fons 
marí: al Museu Marítim us 
proposen una visita en què 
vosaltres, mariners, haureu de 
superar unes proves per evitar 
la fúria del rei Neptú (ds., 
12.30 h). 

MIBA: EL PARADÍS DELS PETITS INVENTORS 

ESPECTADORS 
El Museu d’Idees i Invents de 

Barcelona celebra anualment un 
concurs en el qual patenten i exposen 
els millors invents proposats per nens 

i nenes de 5 a 12 anys.

PROTAGONISTES 
Feu funcionar la maquinària. Durant 

la propera visita que feu al MIBA, 
imagineu i dibuixeu l’invent amb el 

qual sempre heu somniat. Cada mes 
en trien tres.
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Consulta  
la cartellera  

de teatre 
infantil a

timeout.cat

Els nens han 
d’alimentar 
la imaginació 
abans de 
perdre’n el do


