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Si, l’any passat, l’especta-
cle de circ del barri girava
al voltant del món de l’art,
enguany la funció s’inspi-
ra en les antigues barraques
de fira. Per això, l’escena-
ri de l’Ateneu s’ha convertit
en una gran fira d’atraccions
on no faltaran elixirs mis-

teriosos, miralls màgics, ve-
lles encantadores i criatures
d’allò més curioses.

Un circ de barraques
Els responsables d’aques-
ta F.I.R.A. (Fenòmens In-
versemblants Rescatats de
l’Anonimat) són els set com-

Després de mesos de pre-
paració, l’Ateneu Popular
9 Barris ja està a punt per
a una nova edició del Circ
d’Hivern, una de les mani-
festacions circenses amb
més trajectòria de la ciutat.

L’ATENEU 9 BARRIS ESTRENA EL 19È COMBINAT DE CIRC D’HIVERN

JAMES BEGG

El circ del barri
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Els set components del Col·lectiu Terra oferiran un espectacle que combina números de circ ambmúsica en directe.

ponents del Col·lectiu Terra,
un grup de professionals del
circ reunits sota la direcció
del Premi Nacional de Circ
Jordi Aspa. Entre tots han
construït un espectacle de
circ i música en directe que
barreja trapezis, portés, pals
i ombres xineses.
A partir de dissabte, la barra-
ca de l’Ateneu obrirà les por-
tes a una successió d’atracci-
ons que combinen la màgia
del circ amb el misteri de les
barraques. Així, doncs, els
espectadors quedaran hipno-
titzats amb els miralls mà-
gics de contorsionistes que
intenten imitar-ne les silu-
etes. Igual de fascinats els
deixarà la nena més vella
del món i la seva cabellera,
on es gronxen els records.
Tot això per no parlar de
l’encantadora de notes i de
cors, que xiuxiueja melodi-
es a cau d’orella dels intrè-
pids. Aquestes seran algunes
de les imatges d’un número
d’un espectacle efímer apte
per a tots els públics.

DESEMBRE ANIMAT ALS VERDI

Elsmesos de desembre i gener es
presenten ben interessants per als
petits cinèfils. Els cinemes Verdi de
Gràcia, tot un referent per als amants
del setè art a Barcelona, presenten
una programació estable de cinema
per a lamainada sota el segell de
Verdi Kids. La programació d’hivern
comença amb Animalades (ds. 14 i
21/12, a les 12, 16 i 17 h), una selec-
ció de curtmetratges bonics, delicats
i tendres per a nens i nenes a partir
de dos anys. Un grill que toca el violí,
una orquestra demonstres divertits
que assagen cants per espantar la
gent o unes girafes que fan salts en
una piscina olímpica formen aquest
programa que emocionarà grans i
petits. Del 27 de desembre al 5 de
gener arriba l’Especial de Nadal, una
selecció de curts per amajors de tres

anys. Contes Animats (curts per a in-
fants de cinc anys en amunt) i El Meu
Veí Totoro completaran elmenú de
cine infantil, que s’acabarà al febrer,
amb el combinat Petit Delicatessen
(a partir de tres anys).
VERDI KIDS: ANIMALADES. CINEMES
VERDI. VERDI, 32. BCN (GRÀCIA).
HORARI: DS. 14 I 21 DE DESEMBRE,
A LES 12, 16 I 17 H. PREUS: 6 EUROS.
EDATS: A PARTIR DE 2 ANYS.WEB:
www.cines-verdi.com

VEUS BLANQUES AL PALAU

L’esperit nadalenc impregnarà el
Palau de laMúsica Catalana aquest
dissabte, ambmotiu del concert
familiar de l’Orquestra Simfònica
del Vallès. Laia Frigolé (soprano),
Josep-RamonOlivé i Soler (baríton)
i un cor d’infants interpretaran els
fragmentsmés emblemàtics d’El

Messies de Händel en un concert que
acostarà elsmés joves a lamúsica
clàssica en un entorn excepcional
com és el palaumodernista de
Domènech iMontaner. L’oratori de
Händel serà la culminació del treball
de 200 nens i nenes que participaran
en els tallers de creació Cantem
ElMessies, a través dels quals presen-
taran les seves versions en una
audició prèvia al concert. El projecte
forma part d’un programa que té la
voluntat d’utilitzar l’art i la cultura
coma eines de transformació social.
PETIT PALAU: CANTEM ELMESSIES.

PALAU DE LAMÚSICA CATALANA.
PALAU DE LAMÚSICA, 4-6. BCN (CIUTAT
VELLA). HORARI: DG. 14 DE DESEMBRE,
A LES 12.30 H. AUDICIÓ DELS TALLERS
DE CREACIÓ, A LES 11.30 H. PREUS: 11
EUROS. EDATS: A PARTIR DE 5 ANYS.
WEB: www.palaumusica.org

FUSTAMARINERA

Al fons delmés blau dels oceans hi
ha una ciutat de nacre i corall on
viu l’Ona, la fillamés petita del rei
Tritó, que tothom coneix com La
Sireneta. La noia se sentirà atrapada
en un aquari i, enamorada delmón
exterior i d’un bell príncep, farà tot el
possible per aconseguir el seu somni:
convertir-se en humana. El popular
conte de Hans Christian Andersen es
trasllada almón dels titelles de fusta
de Festuc Teatre, que capbussaran els
espectadors en un fantàstic univers
de criaturesmarines, personatges
llegendaris i emocions a flor de pell.
LA SIRENETA. SAT! TEATRE. NEOPÀTRIA,
54. BCN (SANT ANDREU). HORARI:
DS. 13, A LES 17.30 H, I DG. 7 I 14 DE
DESEMBRE, A LES 12 I 17.30 H. PREUS:
9,50 EUROS. EDATS: A PARTIR DE 2
ANYS.WEB: www.sat-teatre.cat

SONORITATS LÚDIQUES

La Fundació Tàpies acull, aquest
dissabte, un taller lúdic que juga
amb el so. Al llarg de 90 minuts,
els nens i les nenes aprendran
a detectar sons i capturar-los, i,
amb l’ajuda dels grans, tindran
la missió de produir els seus sons
i d’enregistrar-los. L’activitat
és una aproximació sonora
a l’exposició Interval i està
impartida per Sons de Barcelona,
un projecte del Grup de Recerca
en Tecnologia Musical de la
Universitat Pompeu Fabra i la
Fundació Phonos.
SO AMUNT, SO AVALL. FUNDACIÓ
ANTONI TÀPIES. ARAGÓ, 255. BCN
(EIXAMPLE). HORARI: DS. 13 DE
DESEMBRE, A LES 17 H. PREUS: 4
EUROS. EDATS: A PARTIR DE 5 ANYS.
WEB: www.fundaciotapies.org

agenda

19 CIRC D’HIVERN: F.I.R.A.

DATA: DEL 13 DE DESEMBRE A L’11 DE
GENER. DE DL. A DS., A LES 19H; DG., A
LES 18H. FUNCIONS DIÀRIES EXCEPTE
DEL 14 AL 19 DE DESEMBRE, 24 I 31 DE
DESEMBRE I 5, 7 I 8 DE GENER. LLOC:
ATENEU POPULAR 9 BARRIS. PORTLLIGAT,
11-15. BCN (NOU BARRIS). PREU: 12
EUROS (ADULTS), 6 EUROS (MENORS
DE 14 ANYS) I 9,50 EUROS (ATURATS I
DISCAPACITATS).WEB:www.ateneu9b.net

Nadal al

cinema

+ RECOMANEM

Un grapat de sales de
Catalunya s’han posat d’acord
per programar, per Nadal, una
selecció de films d’animació
pensats per veure en família.
El Pack Màgic de Nadal
aposta per un cine tranquil i
en català amb estrenes i films
clàssics que combinen fantasia,
qualitat i missatge ecologista.
La iniciativa comença aquest
dissabte, amb Les malifetes
de l’Emil, una animació sueca
basada en un conte d’Astrid
Lingren –l’autora de Pippi–, i
continuarà al llarg del mes amb
més històries de nens, animals
i fantasmes. El programa
preveu 44 sessions matinals als
Cinemes Boliche, una desena
de sessions de tarda al Cinema
Texas i al CineBaix de Sant
Feliu, i quatre projeccions a la
Rambla de l’Art, de Cambrils.
PACK MÀGIC. BOLICHE I CINEMES

TEXAS (BCN); CINEBAIX (SANT

FELIU DE LLOBREGAT) I RAMBLA

DE L’ART (CAMBRILS). DEL 13/12

A L’11/1. A PARTIR DE DS. 13/12

(‘LES MALIFETES DE L’EMIL’), DS.

20/12 (‘LA PETITA ANNA I EL TIET

LLARGARUT’ + ‘LABAN, EL PETIT

FANTASMA’) I DC. 24/12 (‘EL BOSC

EN PERILL’). PREUS: SESSIONS

GRATUÏTES AMB EL CARNET DELS

SÚPERS. EDATS: A PARTIR DE 3

ANYS. WEB: www.packmagic.cat
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