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HOMENATGE A AVIS I ÀVIES

El SAT! acomiada la temporada fa-
miliar amb una obra ideal per anar
al teatre amb avis i néts. Jordi del
Río porta a escena la història d’en
Magí, un noi que ha d’escriure una
redacció sobre algun ésser estimat
i decideix fer-ho sobre el seu difunt
avi Tonet. Amb humor i tendresa,
el públic viu els records d’un nét,
les seves primeres vivències amb
l’avi, els llocs on el portava i els
dies inoblidables al seu costat.
Al mateix temps, descobreixen un
personatge entranyable i divertit
com l’avi Tonet.
L’AVI TONET. SAT! TEATRE. C/ NEOPÀ-
TRIA, 54. BCN (SANT ANDREU).
HORARI: DIES 1, 2, 3, 9 I 16 DE
MAIG, A LES 17.30H; DG. 10 I 17 DE
MAIG, A LES 12 I 17.30H. PREU: 9,50
EUROS. EDATS: A PARTIR DE 4 ANYS.
WEB: www.sat-teatre.cat

DRACS BLAUS I BONDADOSOS

La companyia Pinotxo amb
bicicleta converteix el teatret de
La Puntual en un fons marí per nar-
rar la història d’amistat entre un
nen i un drac blau. Amb un disseny
escènic d’inspiració marítima, les
aventures dels dos protagonistes
s’expliquen amb humor i afecte.
Inspirada en la cançó popular ‘Puff,
el Drac Màgic’, el muntatge parla
amb el mínim de paraules sobre el
valor de la imaginació i l’amistat.
BLAU MARÍ. LA PUNTUAL. C/ ALLA-
DA-VERMELL 15. BARCELONA (BORN).
HORARI: DV. I DS., A LES 18H; DG.,
A LES 12 I 17H. PREU: 9 EUROS.
EDATS: A PARTIR DE 3 ANYS. WEB:
www.lapuntual.info

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

L’antiga fàbrica tèxtil del Vapor
Aymerich, Amat i Jover, actual seu

del mNACTEC, recorda el seu passat
industrial amb una visita teatralit-
zada a l’exposició La fàbrica tèxtil,
un veritable passeig per una fàbrica

de començament del segle XX. Els
visitants podran descobrir, d’una
manera divertida i a través de
personatges que formaven part de
l’entorn industrial, com funcionava
una fàbrica tèxtil i el procés de
fabricació de la llana.
1910. UN PASSEIG PER LA FÀBRICA.

MNACTEC. RAMBLA D’ÈGARA, 270.
TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL).
HORARI: DG. 3 DE MAIG, A LES 12H.
PREU: 1 EURO. ENTRADA GRATUÏTA
AL MUSEU A MENORS DE 8 ANYS.
WEB: www.mnactec.cat

VENTAFOCS SENSE FADES

Els Cinemes Texas de Barcelona
recuperen ‘La Ventafocs’ del txec
Václav Vorlíček, una versió ben

diferent del clàssic conte de fades.
Es tracta de la primera pel·lícula
infantil doblada al català, un fet que
la va fer molt popular entre els nens
i les nenes de l’època. És potser
l’adaptació més fidel al conte dels
germans Grimm, sense carbassa ni
fada, amb una protagonista alegre,
decidida, valenta i gens abnegada
i amb uns escenaris naturals plens
de bellesa. Pack Màgic, la nova
distribuïdora de cinema infantil de
Drac Màgic, l’ha recuperada i n’ha
fet una còpia digitalitzada que es
projectarà a Barcelona i en altres
sales catalanes.
LA VENTAFOCS. CINEMES TEXAS.
C/ BAILÈN, 205. BCN (EIXAMPLE).
HORARI: DS. 2 I DG. 3 DE MAIG, A
LES 16H. PREU: 3 EUROS. ENTRADA
GRATUÏTA ALS MEMBRES DEL CLUB
SUPER3. EDATS: A PARTIR DE 6 ANYS.
WEB: www.packmagic.cat

PETITS ARTISTES

El Macba proposa una aproximació
lúdica i interactiva a l’art contem-
porani a través d’un recorregut
insòlit per les sales de tot el
Museu. Al llarg de la visita, els
nens i nenes busquen respostes
a les preguntes més freqüents
que es plantegen tant ells com els
adults, com per exemple què és
l’art contemporani?, què no és l’art
contemporani?, com treballa un
artista?, com qüestiona l’artista
el seu context? L’activitat finalitza
amb un taller de caràcter experi-
mental per descobrir quina és la
bèstia artística que portem dins.
QUÈ ÉS EL MACBA?MACBA. PL. DELS
ÀNGELS, 1. BCN (CIUTAT VELLA).
HORARI: DS., A LES 12 I 17.30H I
DG., A LES 12H. FINS AL 31 DE MAIG.
PREU: 3 EUROS. EDATS: A PARTIR DE
6 ANYS. WEB: www.macba.cat

agenda

podran viure la primera ex-
periència teatral a Chíos, una
producció gallega que endin-
sa els menuts en un món de
cançons, balls, música, poe-
mes visuals, jocs i estimula-
ció olfactiva i tàctil.
Els espectacles familiars,

com sempre, ocupen un lloc

destacat en la programació.
És el cas d’Astokillo Circus,
de la companyia Panta Rhei
Producciones, que fa reflexi-
onar sobre l’egoisme i la cob-
dícia. La Maquiné, a La casa
flotant, presenta una adap-
tació moderna del conegut
mite de l’arca de Noé. Altres

El món titellaire català ce-
lebra aquest cap de setmana
una de les seves cites més es-
perades. La Fira de Teatre de
Titelles, nascuda a Lleida ara
fa 26 anys, programa entre
avui i diumenge un total de
68 actuacions –incloent-hi un
bon grapat d’estrenes– repar-
tides en 26 espais de la ciutat,
tant al carrer com en sales.

Una àmplia oferta familiar
Els tres dies de programa-
ció comencen aquest diven-
dres amb la versió d’En Pa-
tufet del Centre de Titelles
de Lleida, l’homenatge a les
marionetes ambulants de
Giuseppe y Peppina i la histò-
ria de CoTó, l’únic conill que
no té les orelles dretes. Els
animals també són els prota-
gonistes de Vuela pluma, so-
bre el primer vol en llibertat
d’un ocell, i La extraordina-
ria historia de la vaca Mar-
garita, dels Títeres Caracar-
tón. Tots aquests muntatges
estan adreçats a menors de
8 anys. D’altra banda, els na-
dons d’entre 6 mesos i 2 anys

LA FIRA DE TITELLES DE LLEIDA PROGRAMA 68 ACTUACIONS EN TRES DIES

JAMES BEGG

Titelles al Segrià
clàssics que passen per les
mans dels titellaires són el
Pinocchio de La Baldufa, el
flautista d’Hamelín al car-
rer de Campi Qui Pugui i La
caputxeta vermella, de Teatro
Koñmo, on s’explica la fau-
la des del punt de vista del
llop. Precisament el poder
terapèutic dels contes per fer
front a la por és el leitmotiv
de L’endrapasomnis de Tea-
tre al Detall.
L’oferta familiar també

passa per les sabates poèti-
ques dels bascos Markeliñe,
els quadres vivents de Ma-
gali Chouinard i l’hilarant

viatge en globus aerostàtic
dels Farrés Brothers, que es
posen en la pell dels germans
Montgolfier a Tripula.

Enginy amb accent francès
El públic juvenil tindrà ca-
buda a la fira amb creacions
com Dans l’atelier, dels bel-
gues Tof Théâtre, divuit mi-
nuts completament bojos en
què un titella a mig fer inten-
ta acabar-se a si mateix. Des
del Canadà, Théâtre Qui Va
Là interpreta La fugue, so-
bre l’esclat de la creació mu-
sical i de les bandes al carrer
en l’avantguarda. La trilogia
francòfona la completa Col-
lectif Aïe Aïe Aïe ambMa
biche et mon lapin, un vodevil
en miniatura compost per pe-
tites històries d’amor bucòlic,
lúdic o tràgic, construïdes a
quatre mans per un duo mixt.
Una fira de llibres i d’ar-

tesans, exposicions, tallers,
funcions itinerants, un es-
pai de pícnic familiar i curts
d’animació en col·laboració
amb l’Animac conformen l’ex-
tens programa d’activitats pa-
ral·leles del cap de setmana.

FIRADE TITELLES DE LLEIDA

DATA: DV. 1, DS. 2 I DG. 3 DE MAIG,
A PARTIR DE LES 10H. LLOC: DIVERSOS
ESPAIS. CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA.
PL. DE L’HORT DE SANTA TERESA, 1.
LLEIDA (SEGRIÀ). PREU: ESPECTACLES
GRATUÏTS I DE PAGAMENT (ENTRE 3 I
8€). WEB: www.firatitelles.comEls lleidatans no faltaran a la seva cita anual amb els millors titellaires nacionals i internacionals.
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