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s’estarà fins al 27 de desem
bre que ve amb funcions es
colars entre setmana i per a
tots els públics dedivendres a
diumenge.
Què és Capas? És circ

–equilibris, salts mortals, pi
ràmides humanes en movi
ment–, poesia, música, dansa

i humor al vol
tant de la idea de
les capes. Una
idea que per a
Fabrizio Gianni
ni té un doble

sentit en el muntatge: d’una
banda, les capes materials
que ens acompanyen, com
poden ser la pols, la roba o la
pell i, per un altre, en una di
mensió més psicològica, les
capes de la personalitat hu
mana, les que ens posem per
a la interacció amb els altres,

que no són les mateixes amb
els pares que amb un amic,
recorda.
Unes Capas dirigides per

Jordi Aspa, d’Escarlata Cir
cus, i per a la creació del qual
els artistes van anar visitant
successivament les cases fa
miliars de tots ells per conèi

xer on havien crescut, de qui
nes zones provenien –“les
nostres famílies han estat les
nostres principals coproduc
tores”, fan broma–, i també
els centres on s’havien for
mat.
Una exploració que final

ment s’ha materialitzat a es
cena en un armari gegant i
central que es desplega mos
trant també les pròpies capes
i les seves entranyes, atapeï
des d’infinites portes i ra
cons.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E l TeatreNacional de
Catalunya comença
laprogramacióde la
temporada per al

públic familiar ambunespec
tacle que fa ni més ni menys

que cinc anysque
roda amb èxit pel
món:Capas, de la
companyia de
circ EIA, forma
da per artistes
italians i espanyols. Un mun
tatge que ja va aterrar a Bar
celona–alMercat de lesFlors
i l’Ateneu Popular 9 Barris– i
que ara, ja madur, després de
més de 150 funcions a 12 paï
sos, s’acomiada ambmagnifi
cència des de la Sala Petita
del coliseu de les Glòries, on

MANEL SALA
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El circobre l’armari

Unmoment de
Capas, unmun
tatge en què es
combina circ,
poesia, música,
dansa i humor

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

Barcelona ciutat

Mercat Viu. Cada últim diumenge de
mes es fa aquest mercat de segona
mà.
Sants Estació, sortida plaça dels Països
Catalans (de 10 a 20 hores).

Ella’sMarket.Unmercat de Nadal so-
lidari amb l’Associació de Familiars i
Amics de Nens Oncològics de Catalu-
nya (Afanoc), ambmúsica endirecte i
les millors foodtrucks.
Antiga Fàbrica Estrella Damm. Rosselló,
515 (d’11 a 21 h). Entrada gratuïta.

Dj’s solidaris. Alguns dels dj de rock
més destacats de la ciutat s’uneixen
per una causa benèfica, la campanya
Prenem partit per la infància.
RockSound. Almogàvers, 116 (de 12 a
18.30 hores). 6 euros.

Swingui Qui Vingui @ Gràcia. Ball
swing a l’aire lliure amb dj.
Plaça Virreina (de 12 a 14.30 hores).

4.ª Feria de la Chinita. Festa veneçola-
na amb gastronomia i concerts del
Jane Jaume Quintet (14 h), l’Ensam-
ble Tepuy (16.30 h), Madridcaibo
(19.30) i Tromboranga (21.30 h). A
més hi haurà un basar d’artesania i
un espai infantil. 8 euros.
Museu Marítim. Av. de les Drassanes,
s/n (de 14 a 23.30 hores).

Las Semillas de la Vida. Concert i per-
formance solidària en benefici dels
nens del Mercy Centre a Bangkok
(Tailàndia), amb la participació de jo-
ves estudiants de música i dansa i ar-
tistes de diferents disciplines. Aporta-
ció voluntària.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (17.30 hores).

Violí. Concert de violí a càrrec de Julio
Imbert, guanyador del 1r premi de
cambra del Concurs Internacional de
Música - Les Corts 2014, i Medir Bo-
nachi, pianista acompanyant. Inter-
preten obres de J.S. Bach, E. Bloch, J.
Sibelius i G. López-Gavilán.
Centre cívic Josep M. Trias i Peitx, abans
centre cívic Riera Blanca. Riera Blanca,
13 (18 hores). 5 euros.

Gòspel solidari. Concert de gòspel a
càrrec del Cor Sant Isidor. Els benefi-

cis es destinaran a la Fundació Priva-
da Sant Medir. 10 euros.
Parròquia Sant Isidor. Comte d’Urgell,
176 (19 hores).

Les empreses es barallaran per donar-
te feina. La Cocotera Teatre represen-
ta aquesta comèdia sobre la crisi, la
precarietat laboral i les oportunitats
en sortir de la universitat. 14 euros.
Jove Teatre Regina. Sèneca, 22 (20 h).

Ana se la juega. Ana Serzo representa
aquest xou d’improvisació. 7 euros.
Almazen. Guifré, 9, baixos (20 hores).

Noespaísparanegras.Monòleg a càr-
rec de l’actriu Silvia Albert Sopale, 60
minuts. 10 euros.
Porta 4. Església, 410, local 6 (21 h).

Barcelona

CARDEDEU (Vallès Oriental)
El Documental del Mes. Projecció de
Game over, un documental d’Alba
Sotorra, 2015, 78 minuts, VO en ca-
talà, castellà i persa.
Tarambana.cat. Bellsolar / Barcelona
(20 hores). 4 euros.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
Gaudí i Esplugues. Descobreix els se-
crets del trencadís. Visita guiada a la
fàbrica Pujol i Bausis per a famílies,
on es descobrirà què tenen en comú
el Park Güell i La Rajoleta.
Museu Can Tinturé i Museu La Rajoleta.
Església, 36 (de 12 a 14 h). 10 euros.

IGUALADA (Anoia)
Un cant amic. Concert a càrrec de di-
verses corals a favor de les persones
refugiades. Aportació voluntària.
Església de Santa Maria (18 hores).

MOLLET DEL VALLÈS (Baix Llobregat)
La Parranda. Representació d’aques-
ta sarsuela en tres actes amb música
de Francisco Alonso i llibret de Luis
Fernández Ardavin.
Teatre Municipal de Can Gomà. Caste
lao, 2 (18 hores). 17 euros.

PUIG-REIG (Bages)
Luisa Fernanda. Vetllada de música,
amb explicació i escolta guiada de
l’obra de F.M. Torroba.
Logos Berguedà. Plaça de l’Església, 6,
l’Ametlla de Merola (17.30 hores).

!El TNC arrenca la programació familiar amb ‘Capas’, un espectacle
circense que fa cinc anys que va de gira i que s’acomiada ara per la porta
gran amb la seva poètica i alegre reflexió sobre les capes físiques i emo
cionals de la nostra vida. Després de ‘Capas’ el TNC serà la seu de ‘Tripu
la’, dels Farrés Brothers, i ‘Bitels per a nadons’, de La petitaMalumaluga

CAPAS
Teatre Nacional de Catalunya
Pl. de les Arts, 1. Barcelona

Fins al 27 de desembre
www.tnc.cat
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