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EL SECRET DELS NENS

Aquest cap de setmana, la dansa

omple el Sant Andreu Teatre,

amb motiu del Dansat, un festival

que ofereix espectacles i tallers

de dansa per a grans i petits. La

cita per als menuts de la casa

arribarà aquest diumenge, amb la

companyia Nats Nus, que entrarà

al món secret de la imaginació

infantil. El fil conductor d’aquesta

obra és la Lua, una nena gran que

vol descobrir l’univers de fantasia

que s’amaga a l’habitació dels

nens petits. Per això, quan ells no

hi són, hi entra per l’armari i busca

les idees que han deixat fluir amb

la seva fantasia.

FESTIVAL DANSAT: MINIMÓN. SAT!
TEATRE. NEOPÀTRIA, 54. BCN (SANT
ANDREU). METRO: FABRA I PUIG
(L1). TEL. 93 345 79 30. HORARI: DG.
27 D’ABRIL, A LES 12 I LES 17.30H.

PREU: 9 EUROS. EDATS: A PARTIR DE
3 ANYS. WEB: www.sat-teatre.cat

HAMBURGUESES VOLADORES

Nyam Nyam, l’associació cultural

que promou el treball de joves

artistes en un espai que fusiona

arts plàstiques i cuina sana,

proposa, aquest diumenge, un

taller infantil dissenyat per l’artista

Cristina Blanco. La sessió consistirà

en un joc de pistes que portarà els

nens a construir un mecanisme

per descobrir els ingredients de

la recepta del dia. Els participants

hauran de rastrejar l’espai a la

recerca de pistes, materials i

idees per construir una màquina

de receptes. El resultat serà una

fantàstica hamburguesa vegetari-

ana que els menuts podran tastar

amb la presència dels pares.

ENROTLLAT I TACA. NYAM NYAM.

PALLARS, 94. BCN (POBLENOU).
METRO: MARINA (L1), BOGATELL (L4).
TEL. 93 320 80 28. HORARI: DG. 27
D’ABRIL, D’11 A 13H. VERMUT-MOS-
TRA DEL TREBALL ALS PARES, A LES
12.40H. PREU: 12 EUROS (INCLOU
MATERIALS I DINAR). EDATS: DE 4 A 8
ANYS. WEB: www.nyamnyam.net

MÉS ENLLÀ DE

LES TRES BESSONES

Darrer cap de setmana per

acostar-se a la vida i l’obra d’una

de les dibuixants catalanes més

prolífiques, Roser Capdevila,

coneguda per ser l’autora de la

popular sèrie Les Tres Bessones,

que narrava les aventures de

tres germanes pels contes més

famosos de la història, gràcies als

càstigs imposats per la malhumo-

rada Bruixa Avorrida.

Capdevila, a més, ha treballat per

a editorials de països com el Japó,

el Canadà, Alemanya, Bèlgica,

França i Itàlia, i aquí podreu

admirar una panoràmica de la

seva llarga trajectòria amb obra

inèdita que no s’havia vist mai, a

Catalunya. D’altra banda, l’autora

ha estat present en el procés

de realització de l’exposició, de

la qual són comissàries Anna

Batet, filla de la il·lustradora, i

la crítica d’art Mercè Alsina, així

que la mostra té un toc personal i

familiar únic.

LLAPIS I... ACCIÓ! ROSER CAPDE-

VILA DIBUIXA. PALAU ROBERT.
PASSEIG DE GRÀCIA, 107. BCN
(EIXAMPLE). METRO: DIAGONAL (L3,
L5). TEL. 93 238 80 91. FINS AL 27
D’ABRIL. HORARI: DE DL. A DS., DE
10 A 20H. DG. I FESTIUS, DE 10 A
14.30H. DE FRANC. EDATS: A PARTIR
DE 5 ANYS. WEB: www20.gencat.cat

ART EN ACCIÓ

L’espai EART, a la vila de Gràcia,

obre les portes als més menuts

amb un taller d’art contemporani

en què participaran plegats grans

i petits. L’activitat, organitzada

per l’educadora artística Mar Roig,

permet als nens i nenes descobrir

i experimentar amb tot tipus de

materials i gaudir d’un matí en

família envoltats d’art i creativitat.

L’Escola EART també organitza

cursos i tallers regulars per a

infants i nadons, a més d’un casal

d’estiu, els mesos de juny i juliol.

ART EN OBERT. ESPAI EART.
TORRIJOS, 68. BCN (GRÀCIA).
METRO: FONTANA(L3). TEL. 93 217
18 77 (RESERVES). HORARI: DS.
26 D’ABRIL, DE 10.30 A 12.30H.
PREU: 3 EUROS.
EDATS: A PARTIR D’1 ANY.
WEB: www.experimentem.org

agenda

a l’obra, és l’autora del conte
i també ha creat les il·lustra-
cions. Per la seva banda, Toni
Pujol i Dani Comas són els
encarregats de completar el
repertori musical de l’obra.

Descobrim la poesia
El maig s’estrena a la Funda-
ció Miró amb Cavallet de car-
tró, un espectacle que acosta
la poesia als més petits de la
casa. Clara Dalmau és l’actriu

La Fundació Miró tendeix
a oferir una programació
teatral interessant per a tota
la família, i aquesta primavera
trobem dues obres que són
especialment recomanables.
Per al darrer cap de setmana
d’abril, destaca l’espectacle
Capsa de curculles, un
conte musical representat amb
kamishibai, el teatre de paper
de tradició japonesa. Des
de l’escenari i les butaques,
tots viatjarem al Japó amb la
Sakura, una nena de set anys,
i la seva àvia, que es diu Yoshi,
a través d’una aventura ben
original que despertarà la ima-
ginació dels més petits a partir
dels objectes quotidians. La
Sakura, la protagonista, troba
coses ben diverses a la platja,
objectes que les onades hi
han deixat capritxosament.
Entre aquestes sorpreses, hi
ha curculles, llaunes i closques
de coco, que es convertiran en
instruments musicals gràcies
a l’enginy de les protagonistes
i així, de retruc, resoldran
l’enigma d’una llegenda
ancestral japonesa.

MAR ARMENGOL

LA PRIMAVERA OMPLE LA PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES INFANTILS

La FundacióMiró, a escena

L’obra ‘Capsa de curculles’ explora el món de lamúsica a partir del ‘kamishibai’ o teatre de paper de la tradició japonesa.

ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓMIRÓ

DATA: ‘CAPSA DE CUCURULLES’, DS.
26 D’ABRIL, A LES 17.30H, I DG.
27 D’ABRIL, A LES 12H. ‘CAVALLET
DE CARTRÓ’, DJ. 1 DE MAIG, A LES
12H. LLOC: FUNDACIÓ MIRÓ. PARC
DE MONTJUÏC, S/N. BCN (SANTS-
MONTJUÏC). TRANSPORT: FUNICULAR
DE MONTJUÏC, METRO PARAL·LEL (L2,
L3). EDAT: A PARTIR DE 3 ANYS. PREU:
6€ (AMICS DE LA FUNDACIÓ, 3€).
WEB: www.fundaciomiro-bcn.org

que protagonitza aquesta his-
tòria i, a partir del prisma po-
ètic, torna a la seva infància
per explicar tant la successió
de les estacions com fets de la
seva vida quotidiana, aconse-
guint establir un to atempo-
ral, gràcies a aquest gènere
que, si bé a vegades resul-
ta obscur i complex, per als
més grans, en aquest cas es
presenta com un incentiu per
a la creativitat i la sensibili-
tat de la mainada. La Compa-
nyia del Príncep Totilau és la
responsable d’aquesta posada
en escena simpàtica i caris-
màtica. La direcció i la dra-
matúrgia han estat realitza-
des per Marc Hervàs a partir
de l’obra poètica de diversos
autors, tant de temps passats
com contemporanis, com Sal-
vador Espriu, Josep Maria de
Sagarra, Clementina Arderiu,
Joxan Ormazábal... L’especta-
cle, guardonat amb els premis
Bòtil 2010, es recomana per a
nens i nenes de 3 a 7 anys.

Des de la base
Darrere d’aquest projecte hi
ha Tati Cervià i Toni Pujol,
amb un bagatge interessant en
docència musical i una extensa

carrera jazzística. Ells són
l’ànima de la Companyia Ter-
ranegra. Cervià, a més de ser
narradora, cantant i l’encarre-
gada de les percussions petites


