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Marionetes
gaudinianes

+ RECOMANEM

La torre Bellesguard ofereix

aquest diumenge un espectacle

de marionetes perquè tota la

família pugui gaudir de la visita

guiada a l’edifici més desco-

negut i singular de Gaudí a

Barcelona. D’aquesta manera,

s’amplia l’oferta lúdica familiar

de la ciutat amb una idea inno-

vadora que agradarà a grans

i petits. Després de completar

un recorregut per l’edifici i de

descobrir tots els misteris que

amaga aquest castell gaudinià,

els més petits assistiran a

un muntatge de marionetes

centrat en la història de

Bellesguard. També coneguda

com a Casa Figueres, aquesta

torre va ser construïda per

Antoni Gaudí entre el 1900 i el

1909, amb unes formes rectes

molt poc habituals en la seva

obra, inspirades en el castell

medieval de Martí I l’Humà, rei

que va viure a Bellesguard fins

a la seva mort l’any 1410.

GAUDÍ EN FAMÍLIA TORRE

BELLESGUARD. C/ BELLESGUARD, 16.

BCN (SARRIÀ-SANT GERVASI). DG.

22 DE MARÇ, DES DE LES 10.30 FINS

A LES 14.30H. PREU: ADULTS, 9€.
MENORS DE 18 ANYS I JUBILATS,

7,20€. MENORS DE 8 ANYS I SOCIS

DEL CLUB SUPER3, GRATUÏT. WEB:

www.bellesguardgaudi.com

Lamúsica i el circ contempo-
rani ocupen aquest cap de set-
mana elMercat de les Flors
gràcies a dos espectacles fa-
miliars que es van presentar al
passat Festival Grec: ¡Dispara-
te!, de la companyia Cacopho-
nic Pictures Orkestar (del 20 al
22 demarç), iRudo, deManolo
Alcántara (21 i 22 demarç).

Orquestra de l’absurd
La primera proposta parteix
d’una idea del danès Karl Stets,
que s’envolta d’altres cinc ar-
tistes per formar la Cacopho-
nic Pictures Orkestar. Es tracta
d’una orquestra amb una forta
tirada cap a l’absurd i que om-
ple l’escenari d’imatges visuals
i sonores. ¡Disparate! no promet
grans proeses ni trucs al·luci-
nants, sinó que és una suma de
petits detalls i de gransmalap-
teses en què els instruments,
els humans i els objectes oscil-
len constantment entre diàleg
i baralla. En un tancar i obrir
d’ulls, es passa de l’harmonia
al caos, del barroc al FarWest,
d’una delicadamanipulació a
un terratrèmol sonor i visual.
Quasi al mateix temps, ar-

J. BEGG

EL MERCAT DE LES FLORS PROGRAMA DOS ESPECTACLES DE CIRC I MÚSICA PER A TOTA LA FAMÍLIA

Ració doble de circ contemporani

El moviment, lamúsica i l’absurd són el comú denominador dels dos espectacles d’aquest cap de setmana al Mercat de les Flors.

¡DISPARATE! I RUDO

‘¡DISPARATE!’: DV. 20, A LES 20.30H;
DS. 21 I DG. 22, A LES 18H. ‘RUDO’:
DS. 21, A LES 17H; DG. 22, A LES
12H. LLOC: MERCAT DE LES FLORS.
C/ LLEIDA, 59. BCN (SANTS-
MONTJUÏC). PREU: 12€. WEB:
www.mercatflors.cat

riba la segona cita del cap de
setmana de la mà deMano-
lo Alcántara, un artista que
porta l’esforç físic i els rep-
tes personals fins a l’absurd.
A Rudo, un home crea torres
i figures amb unes pesades
caixes de fusta. La voluntat i

la il·lusió aconsegueixen que
l’artista s’enfili, amb un equi-
libri precari, per unes fràgils
construccions. La música en
directe (violí i violoncel) fa de
contrapès líric a l’esforç tità-
nic del personatge, que gruny,
sua i no decau en el seu deliri.


