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nenes descobriran la progra-
mació del MiniGrec en una
festa molt animal protago-
nitzada per una fauna ben di-
versa i molt divertida.
A banda de conèixer els per-

sonatges de la nova tempo-

rada i fer-se una idea dels
espectacles, els assistents po-
dran fer una visita teatralit-
zada pel Teatre Grec, partici-
par en jocs i tallers de dibuix
i maquillatge, i ballar amb el
grup Koloraines.

La revetlla de Sant Joan mar-
ca l’inici oficial de l’estiu, amb
més hores de sol durant el dia
i nits més curtes i caloroses.
A Barcelona, el Festival Grec
també marca l’inici del bon
temps, les activitats a l’aire
lliure i l’ambient de festa. La
mostra estival d’arts escèni-
ques de Barcelona enceta per
tercer any consecutiu la seva
versió infantil, elMiniGrec,
que enguany inclou sis pro-
postes multidisciplinàries que
aposten per la proximitat en-
tre públic i artistes.

Festa animal
Com ja és habitual, el Mini-
Grec s’estrena amb una gran
festa de presentació als Jar-
dins del Teatre Grec. La cita
servirà per fer un tast dels
sis espectacles que es podran
veure al llarg del mes vinent
a cinc espais singulars de
la ciutat: la Vilella, Teatre
Tantarantana, Fundació
Miró, Hiroshima i el Mercat
de les Flors.
Amb Pep Callau com a mes-

tre de cerimònies, els nens i

EL MINIGREC ARRENCA AMB UNA FESTA GRATUÏTA PLENA DE BÈSTIES

JAMES BEGG
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El MiniGrec 2015 aposta permuntatges singulars i imaginatius que apropen l’espectador a l’escenari.

Programa multidisciplinari
Entre els convidats hi ha Fa-
boo, un personatge ingenu
i curiós, amb ànima de nen,
que explora el seu entorn i
interactua amb objectes di-
versos. Dues actrius donen
vida a aquest ninot cons-
truït a partir d’un bidó buit
i que ja va impressionar el
públic del FETEN de Gijón.
Aquesta petita joia escènica
que estimula la imaginació
de l’espectador amb enginy i
senzillesa es podrà veure al

Tantarantana el primer cap
de setmana de juliol.
Després de Faboo, arriben

les Petjades dels murcians
Periferia Teatro, que expli-
quen la relació ancestral en-
tre homes i gossos mitjan-
çant titelles de fusta. Amb
un peix en lloc d’un gos,
Onírica Mecànica utilitza ti-
telles, ombres, projeccions i
narracions per transportar
els nens a un món d’aventu-
res, somni i poesia.
Un altre periple audiovisu-

al que podem descobrir és el
que protagonitzen les ger-
manes Eva i Ava a Viatge al
centre de la terra. Damunt
l’escenari, els ballarins in-
terpreten coreografies clàs-
siques, break dance i dansa
contemporània mentre tra-
vessen mons subterranis re-
creats en imatges digitals.
La música també és el fil

conductor d’Electric Baby-
land, un conte interactiu en
què els nadons experimenten
amb instruments electrònics
i acústics fets a la seva mida.
Del laboratori de Mr. Sound,
els infants podran saltar a la
classe estrafolària del pro-
fessor Isaac Farenheim, que
proposa un viatge sonor on
els tripulants aprendran tec-
nologia i reciclatge.
Així es presenta la gran

festa teatral que animarà el
mes de juliol a tots els nens i
nenes de la ciutat.

L’ÓS PADDINGTON, AL CINEMA
Paddington és un dels óssosmés

estimats pels nens i nenes britànics.

El personatge creat pel càmera

de la BBCMichael Bond ha estat

protagonista d’un grapat de llibres

i sèries de televisió des de la seva

primera aparició l’any 1958. Gairebé

seixanta anys després de la seva

creació, el popular ós de gavardina

blava i barret ha fet el salt al cinema

amb una pel·lícula que barreja

animació i personatges reals. La

història narra les aventures d’en

Paddington, un osset crescut en les

profunditats de la selva peruana

i que un bon dia s’embarca en un

vaixell rumb a Anglaterra. Quan el

menut arriba sol a Londres, s’adona

que la vida a la ciutat no té res a

veure amb el que s’havia imaginat.

El Corte Inglés n’organitza una sessió

gratuïta gentilesa deWarner.

PADDINGTON. EL CORTE INGLÉS. AV.
DEL PORTAL DE L’ÀNGEL 19-21. BCN
(CIUTAT VELLA). HORARI: DV. 26 DE
JUNY, A LES 18H. PREU: GRATUÏT.
EDATS: A PARTIR DE 2 ANYS. WEB:
www.elcorteingles.es

RECEPTES REFRESCANTS
El Centre Cultural Món Sant Benet, a

Sant Fruitós de Bages, ofereix un re-

mei saludable a les altes temperatu-

res: un taller de begudes i gelats. Els

participants a ‘Les delícies d’Alícia’ es

posaran el davantal i provaran diver-

ses receptes refrescants per a l’estiu:

gelats, orxata i granissats. A la cuina

didàctica de la Fundació Alícia, amés

de combatre la calor, s’ensenyaran

tècniques permenjar millor a través

de divertides receptes basades en els

bons hàbits alimentaris.

LES DELÍCIES D’ALÍCIA.MÓN SANT
BENET. CAMÍ DE SANT BENET, S/N.

SANT FRUITÓS DE BAGES. HORARI:
DS. 27 I DG. 28 DE JUNY, DE 12 A
13.30H. PREU: ADULTS, 4 EUROS.
NENS, 8,50 EUROS. EDATS: DE 5 A 15
ANYS. WEB: www.monstbenet.com

ANIMACIÓ AMERICANA
La Filmoteca de Catalunya dedica la

sessió infantil del cap de setmana

al gat i el ratolí més famosos dels

dibuixos animats. Les persecucions

entre el petit Jerry (ratolí) i el

desafortunat Tom (gat) són el

leitmotiv de Tom i Jerry, una sèrie

d’animació creada l’any 1940 per

WilliamHanna i Joseph Barbera,

autors d’altres dibuixos coneguts

com Scooby-Doo, els Picapedra i els

Barrufets. La filmoteca ha preparat

una sessió d’una hora que inclou sis

curts de lamateixa productora.

FESTIVAL TOM I JERRY & FRIENDS.

FILMOTECA DE CATALUNYA. PL. SALVA-

DOR SEGUÍ, 1-9. BCN (CIUTAT VELLA).
HORARI: DS. 27 I DG. 28 DE JUNY, A
LES 17H. PREU: 2€. MEMBRES DEL
CLUB SUPER3, GRATUÏT. EDATS: TOTS
ELS PÚBLICS. WEB: www.filmoteca.cat

VIATGE AL PASSAT MODERNISTA
En Pep, el personatge de l’exposició

fotogràfica del Museu del Modernis-

me Català, ens convida a viatjar en

el temps fins la Barcelona del 1900.

Mitjançant un còmic que es lliurarà

a les famílies a l’entrada, juntament

amb un carnet d’explorador, els

visitants coneixeran com vestien,

com es divertien i com han canviat

els carrers de la ciutat. L’activitat

inclou petits jocs de pistes, mots

encreuats, verdader i fals, i troba les

diferències, que susciten la interacció

amb els continguts, les imatges i el

recorregut de lamostra i del museu.

ACTIVITAT.MUSEU DEL MODERNISME

CATALÀ. C/ BALMES, 48. BCN (EIXAM-
PLE). HORARI: DE DT. A DS., DE 10.30
A 18H; DG. I FESTIUS, DE 10.30 A 13H.
DEL 29 DE JUNY AL 15 D’OCTUBRE.
PREU: ENTRADA GENERAL, 10 EUROS.
REDUÏDA, 7 EUROS. MENORS DE 16
ANYS, 5 EUROS. MENORS DE 6 ANYS,
GRATUÏT. EDAT: A PARTIR DE 4 ANYS.
WEB: www.mmcat.cat

OMBRES XINESES
El teatre de putxinel·lis de Barce-

lona recupera el relat d’en Malic,

l’aventurer ibèric, en terres xineses.

Pel camí, l’heroi intenta salvar la

princesa Li, lluita contra el malcarat

Fu-Manxú i coneix el Gran Dragó.

MALIC A LA XINA. LA PUNTUAL.
C/ ALLADA-VERMELL, 15. BCN (BORN).
HORARI: DV. 26 I DS. 27, A LES 18H;
DG. 28 DE JUNY, A LES 12 I 17H.
PREU: 9 EUROS. EDAT: A PARTIR DE 3
ANYS. WEB: www.lapuntual.info
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