
42 Diari de Sabadell ESPECTACLES Dijous, 12 - divendres. 13 de novembre del 2015

Gran resposta del públic 
a El Més Petit de Tots, 
que ja exhaureix entrades
El cap de setmana, passis per la família

c. c.

Ja no queden entrades per al 
«Concert per a nadons: Proko- 
fíev al Segle XXI% que el por
tuguès Paulo Lameiro ofereix 
aquesta setmana al festival El 
Més Petit de Tots. I per a El niu 
(Nest), de Theater de Spiegel, 
ahir només en quedaven poc 
més d'una trentena.

És tot un símptoma de la 
gran acollida que està tenint 
l’onzena edició d’aquest fes
tival nascut a Sabadell en 
exclusiva per al públic de 0 a 5 
anys. «La gent ja ho espera, i la 
resposta també és molt bona 
a la resta de teatres d’altres 
ciutats», explicava ahir Eulàlia

Ribera, directora del festival i 
de LaSala Miguel Hernández. 
-Al Mercat de les Flors està tot 
esgotat des de fa molts dies», 
afegeix.

Escolars entre setmana
A Sabadell les funcions entre 
setmana són per als grups 
escolars, mentre que el cap 
de setmana arriben les funci
ons obertes a les famílies. El 
«Concert per a nadons: Proko- 
fiev al Segle XXI» es veurà en 
tres passis aquest diumenge 
al Teatre Principal de Sabadell 
i dos més l’endemà diumenge 
a l'Aurora d'Igualada. Avui i 
demà s’obren quatre funcions 
per a les escoles.

El niu (Nest) es veurà al Tea
tre de l’Escorxador de Lleida 
i aquest diumenge (12 i 18h) 
al Principal. És una proposta 
musical que parla dels petits

instants de la vida amb l'es
calfor d'un gran niu de fusta 
com a element central. Les 
entrades es poden adquirir als 
mateixos teatres o través del

web www.elmespetitdetots. 
cat.

Altres propostes són Loo, de 
Ponten Pie, i Enchantés, dels 
francesos Le Fil Rouge ■

L’Alternativa estrena 
divendres «Com ombres»

REDACCIÓ

Aquest divendres (22h), dis
sabte (22h) i diumenge (19h) 
el Qollunaka Grup de Teatre 
porta a L'Alternativa Teatre 
Com ombres, amb direció de 
Tom Font.

Dos valors crítics sacsegen 
sobtadament la vida de l’Anna 
Giró: un que canvia el seu 
futur i l'altre que qüestiona 
també el seu passat. Enmig 
d'aquest joc de fum i ombres,

l’Anna es troba immersa en el 
seu procés de dol per la mort 
del Gerard.

Com ombres és un autèntic 
elogi del dubte, de les sos
pites, dels malentesos. Una 
mirada a un moment crític de 
la vida de l'Anna, del Gerard, 
de l'Armand i de la Isabel, a 
partir del qual, res pot ser el 
que sembla ser i tot es qües
tiona, sense que al final es 
plantegin gaires certeses. Les 
entrades són a 10 euros ■ Una escena del muntatge del grup de teatre amateur terrassenc

Festival de grups de ‘rap’ a LEstruch 
en un dissabte ple d’activitats

Un arquitecte descobreix que li han canviat el fill per un altre

«De tal padre, tal hijo», 
film japonès al Cineclub

c. c.

Aquest dissabte l’equipa
ment municipal L’Estruch 
bullirà d’activitat artística amb 
la jornada de tecnologia «Hack 
& Art Day», peformances, un 
festival de música rap i la fun
ció de Fabulantistes, de la Cia. 
Pendientes de un hilo.

Una novetat és la primera 
edició d'aquest festival a L'Es- 
truchBar, que amb entrada 
gratuïta acollirà a partir de 
les 19h DJ Can, Koke, Unkas 
i Wore Braps, DJ JF? Acros, Fre- 
estyle Trago í un final amb DJs 
i micro obert per tothom.

Unkas i Freestyle Trago són 
de Sabadell, aquests últims 
fundats el 2007 i integrats per 
Beakman, Boko, Ele, Ericks- 
toff, Jarmelon, J-Co, Meneïllos. 
Nuke, Víctor i Xovo. Koke és un

Freestyle Trago són de Sabadell

jove cantant de ragga de Bada
lona. DJ CAN i DJ JP oferiran 
un show de «turntablism and 
scratch».

D'altra banda, el Hack And 
Art Day tindrà sessió oberta a 
partir de les 18h a la Sala 1,

on les famílies i els visitants 
poden jugar amb els invents 
creats o mostrats pels artis
tes i investigadors tecnològics 
Kud Num i Pol Merchan fan 
performances a NauEstruch a 
les 19.30 i 21 h ■

REDACCIÓ

Ryoata, un arquitecte obses
sionat per l'èxit professional, 
viu amb la seva dona i amb el 
seu fill de sis anys; però el seu 
món s’enfonsa quan els res
ponsables de l’hospital on va 
néixer el seu fill li comuniquen, 
que degut a una confusió, el

seu fill va ser canviat per un 
altre.

Aquest film del japonès 
Hirokazu Kore-eda, Soshite 
chichi ni naru (De tal padre, tal 
hijo, 2013), el projecta Cine
club Sabadell aquest dijous 
dins el cicle setmanal en ver
sió original. Les sessions són 
a les 20 i les 22.30 h ■


