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JOCS D’ARTISTA

La Sala Fènix, al cor del Raval,

programa, al juny, la nova producció

de LaManofactoria, una companyia

especialitzada en el teatre de titelles

i objectes. En aquesta ocasió, les

mans i els objectes serviran per

explicar la història d’enMenut,

que, avorrit de jugar, decideix fer-se

artista i convertir les joguines i els

objectes del seu entorn en els prota-

gonistes d’un cabaret amb números

de circ. L’artista irlandès Ronan

Tully dirigeix aquest espectacle que

ofereix una visió divertida de la vida.

MENUT CABARET. SALA FÈNIX.
RIERETA, 31. BCN (CIUTAT VELLA). ME-
TRO: PARAL·LEL (L2, L3), SANT ANTONI
(L1). TEL. 93 441 34 67. HORARI: DS. I
DG., A LES 17H. DEL 31 DE MAIG AL 29
DE JUNY. PREUS: 8 EUROS (ENTRADA
REDUÏDA, 6 EUROS). EDATS: A PARTIR
DE 2 ANYS. WEB: www.salafenix.com

FESTA DE LES LLETRES

La poesia, la música i els titelles se-

ran el comú denominador dels dos

espectacles infantils del Litterarum,

la mostra de teatre literari de Móra

d’Ebre. Amunt i Avall escenifica

els poemes de Joana Raspall de

l’Estenedor Teatre, mentre que Bon

Profit dóna nova vida als poemes de

Miquel Martí i Pol. La Fira del Llibre

Ebrenc, que se celebra en paral·lel

al Litterarum i promociona les no-

vetats editorials, oferirà una carpa

per a nens i nenes de 0 a 12 anys.

Aquesta ludoteca literària, dotada

de titelles i jocs, disposarà d’un

espai d’iniciació a la lectura per als

més petits, on se’ls introduirà al

món de la biblioteca d’una manera

lúdica i desenfadada. Els monitors

ajudaran els petits a triar llibres i, si

escau, hi compartiran una lectura

íntima. D’altra banda, els joves

podran destapar la seva fantasia i

imaginació al Racó dels Artistes, on

tindran la missió d’escriure un conte

espontani.

LITTERARUM-FESTA DEL LLIBRE

EBRENC. DIVERSOS ESPAIS. MÓRA
D’EBRE (RIBERA D’EBRE). RENFE MÓRA
LA NOVA (R15). TEL. 93 215 74 11.
HORARI: 30 I 31 DE MAIG I 1 DE JUNY.
PREUS: ESPECTACLES GRATUÏTS.
LUDOTECA, 1 EURO. EDATS: DE 0 A 12
ANYS. WEB: www.llibresebrencs.org

UNA FESTA SALADA

Cardona celebra, aquest cap de

setmana, la Fira Medieval, un

esdeveniment que transporta els

habitants als temps de l’aimina,

una unitat de mesura equivalent

a 40 quilos de sal. Els carrers i els

aparadors de la vila recobraran

l’aspecte original i rebran grups de

música, teatre i danses folklòriques

ambientats en l’edat mitjana. Els

petits tindran un espai al campa-

ment medieval, on es faran tot

tipus de jocs i tallers d’època. La

plaça de la Fira rebrà una demos-

tració d’armament medieval i una

sessió on s’explicarà com vestir

un autèntic cavaller, a més de

contacontes, correfocs i concerts.

Passejades d’oques, espectacles

de falconeria i grups d’animació

acabaran de situar els visitants a

l’època de glòria de Cardona, la

ciutat de la sal.

FIRA MEDIEVAL, LA FESTA DE LA

SAL. DIVERSOS ESPAIS. CARDONA
(BAGES). EN COTXE, AUTOPISTA
C-58, DIRECCIÓ MANRESA, I C-55
FINS A CARDONA. TEL. 93 869 10
00 (AJUNTAMENT DE CARDONA).
HORARI: DS. 31 DE MAIG I DG. 1 DE
JUNY. PREUS: GRATUÏT. EDATS: TOTS
ELS PÚBLICS. WEB: www.cardona.cat

ANIMALETS AMB HISTÒRIA

A banda d’oferir atraccions emocio-

nants i vistes panoràmiques sobre

la ciutat, el Tibidabo té una de les

col·leccionsmés antigues d’autòmats

i titelles de Catalunya. Els caps de

setmana, tretze d’aquestes delicades

figures prenen vida a l’espectacle

Animals animats. Mussols, cuques

de llum, conills, ocellets, un estruç i

uns divertits micos surten a saludar

els visitants, durant cinc úniques ses-

sions. Totes les bestioles provenen

de lamítica companyia de titelles

d’Herta Frankel.

ANIMALS ANIMATS. PARC D’ATRAC-
CIONS EL TIBIDABO. PL. TIBIDABO, 3-4
(SARRIÀ-SANT GERVASI). TIBIBÚS DES
DE PL. CATALUNYA I VALL D’HEBRON.
TEL. 93 211 79 42. HORARI: DS, DG.
I FESTIUS, A LES 13, 14, 16, 17 I 18H.
PREUS: DES DE 8 EUROS (NENS).
EDATS: A PARTIR DE 2 ANYS.

agenda

La Fira de Màgia al Carrer
de Torroella de Montgrí, FI-
MAG, arriba a la tercera
edició carregada d’espec-
tacles i novetats i amb
un dels mags del mo-
ment com a cap de car-
tell: el popular i televisiu
Antonio Díaz, el Mago
Pop. La nova estrella de
Discovery Max presentarà
en primícia a les comarques
gironines La gran ilusión, un
xou modern que reempla-
ça els conills i els coloms per
smartphones i tablets i com-
bina la màgia de prop amb
les grans il·lusions.

Setmana màgica
Díaz forma part d’un cartell
d’una cinquantena d’artistes
que oferiran, entre avui i el 9
de juny, 140 funcions repar-
tides en un total de 28 espais
de Torroella de Montgrí. El
gruix de la programació tin-
drà lloc el cap de setmana
que ve, amb les actuacions
del Mago Pop i la Gala Inter-

COMENÇA LA FIRA DE MÀGIA AL CARRER DE TORROELLA DE MONTGRÍ

JAMES BEGG

Torroella Màgica

Els mags seran els grans protagonistes,

aquests dies, a la Costa Brava.

nacional, presentada pel Mag
Selvin, com a grans reclams.
El públic podrà gaudir, un
any més, de propostes con-
solidades, com el cinema (El
gran Houdini), la Màgia Soli-
dària, la Màgia Itinerant i el
Mercat Màgic, però també hi
haurà novetats, com la Màgia
als Palaus i el Màgic Bar, que
portarà la màgia a bars, res-
taurants i racons emblemà-
tics de la localitat. Tampoc hi
faltaran els clàssics tallers de
màgia, en què els petits faran
d’il·lusionistes amb l’ajuda
de gomes elàstiques, pilotes
i cartes. La plaça de Pere Ri-
gau rebrà dos mags profes-
sionals, Mago Xuxo i Mago
Martin, que ensenyaran al-
guns dels seus millors trucs
de màgia, mentre que l’asso-
ciació Activa’t crearà un petit
joc de màgia col·lectiva a la
plaça de Quintana i Combis.

Primavera
musical

+ RECOMANEM

Helen Love, Boogarins, Joana

Serrat, Joan Colomo yMourn

encapçalen el cartell d’aquest

dissabte a l’espaiMinimúsica del

Primavera Sound, el racó infantil

del festival, que s’instal·la al

Fòrumper vuitè any consecutiu.

L’art serà el fil conductor

d’aquesta nova edició, que torna

a oferir als paresmelòmans un

servei gratuït de ludoteca amb

monitores titulades, préstec

de portabebès i lliurament de

cascos protectors d’oïdes per

alsmésmenuts. Diumenge,

Minimúsica es desplaçarà fins al

Parc de la Ciutadella, on els càn-

tabres Templeton presentaran la

seva versió dels temes originals

d’Hora de Aventuras.

ESPAIMINIMÚSICA

PRIMAVERA SOUND

PARC DEL FÒRUM I PARC DE LA

CIUTADELLA. BCN (FÒRUM I BORN).

METRO:MARESME-FÒRUM (L4)

I BARCELONETA (L4). TEL. 93 301

00 90. DV. 30 DEMAIG, A LES

18H; DS. 31 DEMAIG, A LES 17H

(FÒRUM), I DG. 1 DE JUNY, A LES

12.30H (CIUTADELLA). ACTIVITATS

INCLOSES EN EL PREU D’ENTRADA.

DG., ENTRADA LLIURE (CIUTADELLA).

EDATS: A PARTIR DE 0 ANYS.WEB:

www.primaverasound.com

FIMAG. FIRA DE MÀGIA AL CARRER
DE TORROELLA DE MONTGRÍ

DATES: DEL 30 DE MAIG AL 9 DE
JUNY. DIVERSOS ESPAIS. TORROELLA
DE MONTGRÍ-L’ESTARTIT (BAIX
EMPORDÀ). EN COTXE, AP-7
DIRECCIÓ GIRONA. TEL. 610 720
555 (ASSOCIACIÓ CULTURAL FIMAG).
PREU: ACTIVITATS GRATUÏTES I DE
PAGAMENT (ENTRADES A PARTIR DE

3€). WEB: www.fimag-magia.com
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