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La dignitat de les dones, 
a «Casa de nines»
Aquest dissabte s ’estrena a La Bàscula

c. c.

Henrik Ibsen no pretenia 
fer una obra «feminista», però 
molts han vist Casa de nines 
en aquests termes, fins i tot 
com la «primera obra teatral 
veritablement feminista» quan 
es va estrenar el 1879.

Provocant una lògica contro
vèrsia, Ibsen posava en qües
tió el rfgid esquema social del

matrimoni d'aleshores amb un 
personatge, la Nora, que es 
rebela contra el destí que se li 
adjudicava.

Una versió del clàssic s'es
trena aquest cap de setmana 
al teatre La Bàscula de la mà 
del grup Tatxa. Després de la 
primera funció d'avui (21.30h), 
es veurà diumenge a les 18h i 
els següents caps de setmana 
fins el dia 30 (reserves a www.

E S P E C T A C L E S

Cartell del muntatge

gruptatxa.cat i www.bascula. 
cat i els telèfons 636 698 133 
i 686 006 564) ■

«Jan&Júlia», 
un musical en 
anglès per nens

RIPOLLET.- El Teatre Auditori 
del Mercat Vell de Ripollet 
acull demà diumenge al 
migdia (12h) l'espectacle 
Jan&Júlia: benvinguda, nanny, 
un musical en català i anglès 
adreçat a nens i nenes d'en
tre 4 i 10 anys i que té per 
objectiu «apropar els infants 
a la llengua anglesa d'una 
manera lúdica i natural».

Coproducció de les escoles

d'anglès Kids&Us i el teatre 
Kursaal de Manresa, explica 
la història de dos germans 
amb una ‘canguro’ anglesa i

inclou peces de films i musi
cals com The sound of music, 
The little shop of horrors o 
Shrek (entrades a 6 euros) ■

Toni Grau estrena demà 
un nou trio a El Teler
Nou vermut al centre cívic de Gràcia

c. c.

Els concerts de cada diu
menge a l'hora del vermut a 
El Teler, bar del centre cívic de 
Gràcia (PI. del Treball), tornen 
demà amb una estrena.

El veterà guitarrista de 
Sabadell Toni Grau (L'Spessa, 
NietsNiuts, Reisoul, Seattle

Blues Band) presenta un nou 
projecte musical amb Angel 
Blazquez i Nan Mercader. Es 
fan dir Grau T. i a Limit’s han 
reunit una col·lecció de can
çons en català, i alguna en 
castellà, però amb un toc «més 
cru» de l'habitual. Per primer 
cop canta el propi Grau, que té 
previst gravar-ho aviat ■ El guitarrista Toni Grau
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►  Gala de! MAPA en el Centre Cívic de Ca n’Oriac

Después de la animada gala del pasado sábado en la Sala 
Polivalente, donde Joaquín ‘el Albero' (foto) presentó su 
CD Canciones del recuerdo, la Asociación MAPA organiza 
mañana otro festival, pero en el Centre Cívic de Ca n’Oriac 
(17h), con: Aisha, Carla, Carlos Vílchez, Ismael, Valeria, 
Laura Gómez, Patricia Delgado, Ángeles y David Pérez.

► - Teatro de un colectivo 
de parados en el Centro 
Cultural de Torre Romeu

Este sábado, a partir de las 
20.30h, el Centro Cultural 
de Torre Romeu acogerá 
la representación de una 
obra protagonizada por 
un colectivo de parados: 
Associació de Desocupats 
de La Garrotxa. El argumento 
de la obra, titulada «Amb 
l'aigua al coll». gira en 
torno a las vivencias de los 
mismos protagonistas (Juan 
Correa, Rosa Gámez, Carme 
González, Julio Gómez, Pilar 
Gregorio...) en su afán por 
encontrar trabajo. Dado 
que se trata de una obra de 
denuncia, y que no persigue 
ningún afán de lucro, la 
recaudación se destinará 
a la Asociación AVAN, que 
presta atención a personas 
afectadas por enfermedades 
neurológicas.

►  Rumbas y versiones 
con Antonio Quintana, el 
sábado en el Gríffín

Regreso esperado, el de 
Antonio Quintana, que 
llenará hoy sábado de nuevo 
el Griffin (La Segarra. 25; 
23.30h) compañado del 
cajón de Joel Borràs para 
ofrecer buenas dosis de 
«rumbita» y versiones de 
Manolo García, Kiko Veneno, 
Estopa o Los Delinqüentes, 
entre otros, junto a temas 
propios. Entrada libre con 
consumición mínima.

^  Veus de Sabadell 
conviden José-Miguel
L’Auditori de l'Espai Cultura 
del BBVA (carrer d’en Pont, 
25) acull avui l ’actuació 
mensual de Veus de 
Sabadell, amb l’actuació 
especial de José-Miguel 
(17.30h).

►  L’Alternativa posposa 
l'espectacle infantil
Ploma de pingüí, que

s’havia de presentar aquest 
diumenge dins el cicle 
familiar de UAIternativa 
Teatre, s'ha hagut de 
posposar fins el 21 de 
desembre per motius de 
salut. D'altra banda, la sala 
del carrer Marià Aguiló clou 
avui (22h) i demà (19h) les 
funcions de Ménage à trois, 
de la Cia. Filagarsa.

Nova obra de titelles 
en cartell al Teatre Arlequí
L'aneguet lleig i El sastre 
valent són els contes 
que dónen forma al nou 
espectacle de titelles en 
cartell al Teatre Arlequí 
(Sol, 118). Les funcions 
són dissabtes les 18h 
i diumenges a les 12h 
(www.teatrearlequi.com; 
tel.635.086.990 Raül).

►  II Quartetto 
Stravagante a La Capella
Els diumenges musicals 
de La Capella, a l'hora del 
vermut, compten aquesta 
setmana amb el retorn del 
grup sabadllenc II Quartetto 
Stravagante amb les seves 
versions swing i temes 
italians al Parc de Can 
Gambús (12.30h; entrada 
lliure).

►  Comiat de «Tres 
maletes amunt i avall» a 
El Ciervo

La comèdia Tres maletes 
amunt i avall arriba al seu 
comiat a El Ciervo Teatre 
avui (22h) i demà (18h). 
L'argument presenta Eugeni 
Bellmunt, que és un ric 
empresari a qui un dia tres 
maletes li canviaran la seva 
acomodada vida amb la seva 
dona i la seva filla.
I és que un empleat de 
confiança es presentarà a 
casa seva per demanar-l'hi 
un seguit de gratificacions 
laborals a canvi de no 
badar boca... (Entrades 
anticipades a través 
d’Atrapalo).


