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ma que presenta petites joies
per als espectadors més petits,
començant pel titella més fa-
mós de tots els temps. L’ombra
de Pinotxo (La Puntual; del 2
al 6 i del 9 al 13 de juliol; 9 eu-
ros) explica el conte de Carlo
Collodi en boca d’un Pinotxo

crescut que rememora les se-
ves aventures des del taller del
seu pare Geppeto. Néstor Na-
varro dóna vida al nen de fusta
en aquest muntatge dirigit per
Carolina Lacher amb la mú-
sica original d’Octavi Rumbau.
D’altra banda, els nadons po-

El Grec, el festival d’estiu
de Barcelona, renova la se-
va aposta pel públic familiar
amb la segona edició delMi-
niGrec. La secció adreçada als
petits espectadors oferirà en-
tre aquest divendres i el 29 de
juliol sis espectacles de petit
format que tenen com a comú
denominador la imaginació, la
fantasia i la diversió.
El xou començarà avui amb

una festa d’inauguració al Jar-
dins del Teatre Grec que ser-
virà com a aperitiu delMini
Grec 2014. Els nens i nenes po-
dran conèixer els protagonis-
tes de les propostes de teatre,
música, dansa i titelles i, a més
a més, podran fotografiar-se
amb ells. Aquesta jornada lú-
dica es completa amb activi-
tats creatives pensades per a
infants d’entre 3 i 12 anys, com
ara un recorregut pel Teatre
Grec durant el qual s’explica-
ran secrets i anècdotes relaci-
onades amb el món del teatre.

Aventures amb titelles
La festa de benvinguda donarà
el tret de sortida a una progra-

EL MINI GREC ENCETA LA SEVA SEGONA EDICIÓ AMB UNA FESTA GRATUÏTA

JAMES BEGG

Un juliol teatral
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El Mini Grec 2014 porta als teatres barcelonins sis propostes escèniques que barregen educació, fantasia i diversió.

dran introduir-se al món del
teatre i de la granja amb Fes-
t’ho com vulguis (Almeria Te-
atre; del 4 al 7 de juliol; 9 eu-
ros), una obra de la companyia
Tutatis en què una gallina i els
seus pollets ensenyen hàbits
quotidians mitjançant un llen-
guatge sensorial.
A partir de la setmana

vinent, la companyia Farrés
Brothers inicia un viatge en
globus que portarà els espec-
tadors pels racons més ignots
i inexplorats de la imaginació.
Tripula (Teatre Lliure; 7 i 8
de juliol; 12 euros) situa sobre

l’escenari els germans Fabrice
i PhilippeMontgolfier, descen-
dents dels inventors del globus
aerostàtic.
En aquest cas, però, viatgen

en la seva nau particular, el
globus estàtic, un invent pro-
pulsat per la fantasia.
Amitjan juliol, els contes que

l’actriu Àngels Bassas expli-
cava als seus fills saltaran a
l’escenari en forma de Patatu
(Mercat de les Flors; 19 i 20 de
juliol; 12 euros), unmig pagès
mig pallasso molt graciós.
La diversió i la rialla també

estan garantides a Punch & Ju-
dy in Afghanistan (La Puntual;
del 26 al 29 de juliol, 9 euros),
una crítica al xoc de civilitza-
cions a través dels titelles més
populars del Regne Unit.
L’australià Neville Trant-

ler sorprendrà a pares i fills en
aquest espectacle físic i visual
interpretat en anglès. Per úl-
tim, les paraules quedaran al
marge de la nova producció de
Maduixa Teatre (Dot, Mer-
cat de les Flors; 26 i 27 de juli-
ol, 12 euros), un homenatge a
l’univers colorista de l’artista
nord-americà Lewitt.

LA BARCELONA DELS JUEUS

La granmajoria de ciutats europees
tenen un important barri jueu al
seu centre, i Barcelona no n’és cap
excepció. Els primers rastres de la
comunitat jueva a la Ciutat Comtal
daten d’època romana, però no va
ser fins a l’edatmitjana que el call
barceloní va viure el seumoment
demàxima efervescència social i
cultural. El Museu d’Història de Bar-
celona, que té una de les seves seus
al call, organitza aquest divendres un
recorregut pels actuals carrers del call
jueu per veure com es vivia en aquest
racó de la ciutat segles enrere. Pares
i fills estan convidats a participar en
aquesta exploració històrica d’una
comunitat que vamarcar el teixit
urbà de Barcelona.
QUAN EL CALL ERA EL CALL DELS JUEUS.

MUHBA. PLAÇA DEL REI, S/N. BCN

(CIUTAT VELLA). METRO: JAUME I (L4).
TEL.: 932 562 122. HORARI: DV. 27
DE JUNY, DE 10 A 13H. PREUS: 6,75 €.
EDATS: DE 8 A 12 ANYS.
WEB:museuhistoria.bcn.cat

ESCOLA DEMÀGIA

L’humor de NanoMárquez i elsmala-
barismes delMag Stigman il·luminen
aquest cap de setmana el Teatre-
Museu El Rei de laMàgia. El primer,
considerat un autèntic showman,
ofereix una sessió demàgia íntima
plena de rialles i petites sorpreses. El
segon, que vé acompanyat de l’actriu
Sandra Bracke, ofereix una combi-
nació demalabars, dansamoderna,
humor i un gran nombre d’efectes
màgics a un ritme trepidant. És una
bona oportunitat de gaudir de les
promeses de lamàgia catalana en un
marcmàgic i acollidor.

MÀGIA DE PROP. TEATREMUSEU EL REI
DE LAMÀGIA. C/ JONQUERES, 15. BCN
(CIUTAT VELLA). METRO: URQUINAONA
(L2, L4). TEL.: 933 187 192. HORARI:
DV. 27 I DG. 28 DE JUNY, A LES 21H
(NANOMÁRQUEZ). DS. 28 DE JUNY, A
LES 18H (MAG STIGMAN). PREU: 12-
15€ (ADULTS). MENORS DE 14 ANYS,
50%DTE. EDATS: TOTS ELS PÚBLICS.
WEB: www.elreidelamagia.cat

DIUMENGEMEDIEVAL

Us imagineu que, tan sols per
un dia, tota la família es pogués
traslladar a l’època medieval?
Això és el que es podrà fer aquest
diumenge al Museu d’Història
de Catalunya. Grans i petits es
convertiran durant unes hores en
cavallers, senyors feudals, pagesos
i reis fent servir les sales del museu
com a escenari.

En acabar l’activitat de recreació
històrica, els nens i nenes faran
una història digital en què ells
mateixos seran els protagonistes.
D’altra banda, Núria Clemares
organitza aquest dissabte al migdia
un espectacle participatiu de jocs i
titelles amb l’objectiu de defensar
la Barcelona de 1714. Aquesta
proposta forma part del programa
d’activitats paral·leles a l’exposició
‘300 Onzes de Setembre’.
UN DIA A L’ÈPOCA MEDIEVAL.MUSEU
D’HISTÒRIA DE CATALUNYA. PALAU DE
MAR. PL. DE PAU VILA, 3. BCN
(PORT VELL). METRO: BARCELONETA
(L4). TEL.: 932 254 244. HORARI: DG.
29 DE JUNY, A LES 11.30H. PREU:
4,50€ (ENTRADA INDIVIDUAL AL MU-
SEU). MENORS DE 8 ANYS, GRATUÏT.
EDATS: DE 6 A 12 ANYS.
WEB: www.mhcat.cat

TALLER DE GRANISSATS

MónSantBenet, el centrede formació
i divulgació gastronòmicade la Fun-
dacióAlícia, al Bages, animaels petits
aposar-se el davantal i fer receptes
refrescants per a l’estiu.Desde la cuina
didàctica, els nens i neneselaboraran
saborosos gelats, orxates i granissats
per combatre la calor. També
aprendran tècniquespermenjarmillor
a travésdedivertides receptes.
LES DELÍCIES D’ALÍCIA: RECEPTES

REFRESCANTS.MÓN SANT BENET. CAMÍ
DE SANT BENET, S/N. SANT FRUITÓS DE
BAGES (BAGES). EN COTXE: AUTOPISTA
DEL VALLÈS, SORTIDA 54 (SANT
FRUITÓS DE BAGES). TEL.: 938 759 401
(RESERVES). HORARI: DS. 28 I DG. 29
DE JUNY, A LES 12 I 13.30H. PREUS: 4
EUROS (ADULTS) I 8,50 EUROS (NENS).
EDATS: A PARTIR DE 5 ANYS.WEB:
www.monstbenet.com

agenda

FESTAD’INAUGURACIÓMINI GREC

DATA: DV. 27 DE JUNY, DE 17 A 20H.
LLOC: JARDINS DEL TEATRE GREC.
PASSEIG DE SANTA MADRONA, 40.
BCN (SANTS-MONTJUÏC). METRO:
POBLE SEC (L3). TEL.: 934 324 269.
PREU: GRATUÏT. EDATS: DE 0 A 12
ANYS. WEB: www.minigrec.cat.


