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La segona edició d’Ús Barcelona
fa parada al carrer Pere IV del
Poblenou amb l’objectiu de
rescatar el valor d’aquest espai
i de dotar-lo de vida a través de
l’art i la participació ciutadana.
Per aquesta raó, s’ha preparat
una jornada oberta a tothom amb
actuacions artístiques participa-
tives i performances, tallers per a
adults i nens, cicles de conferèn-
cies, música en viu i discjòqueis,
mercat d’art, espais gastronòmics i
moltes altres activitats. Els menuts
tindran el seu espai al taller de
Granjaventura Park, que els
ensenyarà a crear i cuidar un hort
urbà, i al taller de Montana Kids,
on aprendran a pintar murals.
ÚS FESTIVAL. CARRER PERE IV. BCN
(POBLENOU). HORARI: DS. 9 DE
MAIG, DE 10 A 23H. PREU: GRATUÏT.

EDATS: TOTS ELS PÚBLICS. WEB:
www.usbarcelona.com

PETITS ESCULTORS

El MNAC convida els petits a fer
escultures amb els seus cossos
a partir d’una visita a les obres
de Manolo Hugué, Juli González,
Leandre Cristòfol i Pablo Gargallo.
Després d’un recorregut per les
sales per veure com treballen i d’on
treuen la inspiració els escultors
contemporanis, els infants entra-
ran al taller per experimentar les
qualitats dels materials: tous com
el fang o la plastilina, durs com la
pedra… Finalment, a través del
cos i al ritme de la música, faran
relleus sobre una tela elàstica i
construiran escultures grupals.
HISTÒRIES EN RELLEU.MNAC. PALAU
NACIONAL, S/N. BCN (MONTJUÏC).
HORARI: DG. 10 DE MAIG, A LES

11.30H. PREU: 4 EUROS. EDATS: A
PARTIR DE 4 ANYS. WEB:
www.museunacional.cat

RETRATS SURREALISTES

El Museu Picasso de Barcelona
explora la relació entre els dos
grans pintors espanyols del segle
XX: Picasso i Dalí. Les connexions
entre tots dos són significatives.
Per exemple, Picasso va ajudar
Dalí durant els seus inicis i, als anys
trenta, tots dos van participar en el
projecte surrealista. És en aquest
punt on s’atura el taller familiar
d’aquest diumenge al museu.
Després d’una visita a l’exposició
temporal, els nens i nenes
experimentaran el joc surrealista
‘Els cadàvers exquisits’, consistent
a fer dibuixos col·lectius on l’atzar
serà un element important i que, al
final, es convertiran en retrats.

RETRAT EXQUISIT.MUSEU PICASSO.
C/ MONTCADA, 23. BCN (BORN).
HORARI: DS. 9 I 16 DE MAIG, A
LES 17H. PREU: 3,50 EUROS.
EDATS: DE 6 A 11 ANYS. WEB:
www.museupicasso.bcn.cat

MÚSICA MATERNAL

Els nadons i les dones embaras-
sades protagonitzen els concerts
familiars d’aquest cap de setmana
al Palau de la Música Catalana.
Abans de néixer al Palau proposa
un viatge sonor vers l’univers audi-
tiu del nadó quan encara es troba
a la panxa de la mare. El taller
descobrirà com el sentit de l’oïda
del futur nadó ja està completa-
ment format i com la respiració i el
batec del cor de la mare i les veus
més properes formen part del seu
entorn auditiu. La segona proposta
musical, Bim Bom, nadons al Palau,

va adreçada als més menuts de la
casa. A mig camí entre un taller
d’educació musical i un espectacle,
els pares i mares assistiran al
despertar de l’oïda dels més petits
mitjançant sons, cançons, ritmes i
jocs. Marta Fiol s’encarrega de tots
dos tallers, que també compten
amb la participació d’un violoncel
i un piano.
ABANS DE NÉIXER AL PALAU + BIM

BOM, NADONS AL PALAU. PETIT
PALAU. C/ PALAU DE LA MÚSICA, 4-6.
BCN (CIUTAT VELLA). HORARI: DS. 9,
A LES 16.30 I 18H; DG. 10 DE MAIG,
A LES 11, 12.30 I 16.30H (TALLER PER
A EMBARASSADES NOMÉS DS. 9 DE
MAIG, A LES 11H). PREU: 14 EUROS
(ADULTS) I 6 EUROS (INFANTS).
ABANS DE NÉIXER AL PALAU, 12
EUROS. EDATS: NADONS DE 0 A 2
MESOS I DONES EN ESTAT DE GESTA-
CIÓ. WEB: www.palaumusica.cat

agenda

instal·lació interactiva Enginys
Eko.Poètiks, la dansa mecàni-
ca d’Animal Religion i l’humor
surrealista de Los Excéntri-
cos, un trio atípic de come-
diants, músics i malabaristes
que exhibirà els seus millors
esquetxos. Andalusia tindrà
una forta presència entre les
produccions autòctones gràci-
es a joies com la imaginativa

Mundos de papel, l’acrobàtica
Aquí sobra uno i Simplemente
Clara, sobre una tendra titella
que vol ser pallassa.
Pel que fa a companyies in-

ternacionals, destaca Le Poivre
Rose, formada per canadencs,
francesos i belgues, que arri-
ben amb un xou de sala que
combina la contorsió, teles,
acrobàcia i unamica de teatre.

El Trapezi, la Fira del Circ de
Catalunya, torna a conver-
tir els carrers i places de Reus
en una gran pista de circ. Any
rere any, professionals, pro-
gramadors i amants del circ
es troben a la capital del Baix
Camp per descobrir les últi-
mes tendències en circ con-
temporani i de nova creació.
Enguany, les 42 companyies
convidades ofereixen una gran
varietat d’espectacles de car-
rer, sala i cabaret que no dei-
xaran a ningú indiferent.

Sorpreses al carrer

Bona part de la festa té lloc al
carrer, on els visitants tindran
l’oportunitat de participar en
la gran rua amb l’elefant del
Trapezi i distreure’s amb els
millors números itinerants de
factoria catalana. És el cas de
Xarivari blues, una recreació
d’escenes de The Blues Broth-
ers ambmalabars, monocicles
i llit elàstic, o Petits prínceps,
un joc de gimnàstica musical a
càrrec de la Clara i enMarçal
deMumusic Circus.
Al carrer també hi haurà la

REUS DESPLEGA LES ÚLTIMES TENDÈNCIES EN CIRC CONTEMPORANI

JAMES BEGG

A tot Trapezi

La Cacophonic Pictures Orkestar sorprendrà a tothom amb la seva esbojarrada barreja de clown,música i teatre.

Els fans de les piruetes també
gaudiran de l’estructura aèria
de Les P’tits Bras i la coreogra-
fia sobre perxa xinesa de la jo-
ve italiana Serena Vione.
Després de tanta inspiració,

els nens i joves que vulguin
iniciar-se en el món del circ
també podran assistir als ta-
llers de descoberta a la plaça
d’Evarist Fàbregas.

FIRA TRAPEZI

DATA: DV. 8, DS. 9 I DG. 10 DE MAIG.
LLOC: CARRERS, PLACES I TEATRES DE
REUS. OFICINA TRAPEZI: C/ SANT JOAN,
27. REUS (BAIX CAMP). PREU: ENTRE
2 I 10€. ABONAMENT 6 ESPECTACLES,
35€. ACTIVITATS GRATUÏTES AL CARRER
WEB: www.trapezi.cat

Déus i herois
de l’Empordà

+ RECOMANEM

L’antic enclavament greco-
romà d’Empúries recorda
aquest cap de setmana el seu
passat gloriós amb nombroses
activitats gratuïtes per a la
família. Dissabte, Roger Cònsul
explicarà algunes històries de
la mitologia grega en forma de
conte. Així, els petits aprendran
mites com el de Persèfone i
el naixement de les quatre
estacions, la faula de Medusa
i el capítol d’Ulisses i el ciclop.
Abans i després de les narraci-
ons, les famílies podran fer una
visita teatralitzada al jaciment
d’Empúries de la mà de la
deessa grega Àrtemis i l’esclau
romà Gallus. D’altra banda, la
platja acollirà el campament
militar de la legió romana i,
a la nit, l’espectacle de foc
de la companyia Excalibur.
Diumenge hi haurà la majoria
d’activitats, des de passejades
en poni i sortides en barca cap
a les illes Medes fins a tallers de
ceràmica, mosaics, jocs infantils
i una èpica lluita de gladiadors.
TRIUMVIRAT MEDITERRANI

L’ESCALA-EMPÚRIES (ALT

EMPORDÀ). DISSABTE 9 I

DIUMENGE. 10 DE MAIG. PREU:

ACTIVITATS GRATUÏTES. EDATS:

A PARTIR DE 4 ANYS. WEB:

www.triumviratmediterrani.org

NN


