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FOTOS' CIA. LA PETITA MALUMAIUGA

«Bitels per a nadons», proposta sabadellenca pel Teatre Nacional al febrer i març «Núvols amb nadons», nova versió d’un espectacle que ha tingut molt èxit

La Petita Malumaluga inaugurarà 
la nova oferta pels nadons del TNG
La companyia sabadellenca porta el seu singular tribut als Beatles
Un concert de tribut a The Beatles però pensat 
per a nens i nenes de fins a 3 anys i amb quatre 
músics en moviment i una ballarina. Amb aquesta 
proposta de la companyia sabadellenca La Petita 
Malumaluga el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) 
s’estrena amb el públic més petit.

CARLES GASCÓN

La programació familiar del 
TNC s'ha obert el novembre 
a la Sala Petita amb Capas, 
de la companyia de circ «eia-, 
que culmina així 5 anys de 
gira amb més de 150 funcions 
fetes. 12 països visitats i 
20.000 persones que els han 
acompanyat al llarg d'aquest 
viatge.

Una altre proposta del cicle 
serà el fantàstic Tripula, dels 
Farrés Brothers (març-maig a

Màgia amb 
Albert Llorens i 
blues al bar El 
Teler de Gràcia

REDACCIÓ

Els que no marxen de la ciu
tat malgrat el festiu el pont 
tenen una doble oferta cultu
ral aquest cap de setmana al 
bar El Teler, del centre cívic de 
Gràcia (PI. del Treball).

Aquest dissabte a la tarda 
(18h) hi ha un espectacle de 
màgia per tota la família a 
càrrec del sabadellenc Albert 
Llorens. I a un preu més aviat 
simbòlic: 5 euros els adults i 
només 2 euros els menors de 
12 anys.

la Sala Tallers), on el públic 
viu una aventura fantàstica 
dins un globus aerostàtic real, 
i queja va passar amb èxit per 
L'Estruch de Sabadell de mà 
de LaSala Miguel Hernández.

«Bitels per a nadons»
Però la novetat és que el TNC 
fa una primera aposta pels 
nadons i ha triat la companyia 
sabadellenca La Petita Malu
maluga, d’Albert Vilà i Eva Vila- 
mitjana, amb el seu singular 
«concert tribut a The Beatles»

D'altra banda, diumenge 
al migdia (13h) no paren els 
vermuts-concert i aquesta set
mana les olives i patates es 
sacsejaran a ritme de blues. 
El que practica des de fa tres

Una praposta que es veurà 
també, per cert, a LaSala 
Miguel Hernández de Sabadell 
el 3 d'abril, amb tres passis

Albert Vilà i Eva 
Vilamitjana són els 
directors artístics i 
també intèrprets

dins la programació municipal.
Al TNC, aquests Bitels per a 

nadons es veuran just abans, 
en mitja dotzena d’actuacions 
entre e 21 de febrer i el 13 
de març.

Sobre l'escenari es bellu
guen, en un clima de ritme 
i felicitat en un entorn visual 
atractiu, Oriol Aymat, Alba Haro

anys el trio sabadellenc Blues 
Captain, amb la poderosa gui
tarra i veu del carismàtic Jordi 
Mourelo amb la base rítmica 
d'Airtor Chartos (baix) i Ricard 
Lujano I bateria) ■

(violoncel), Carol Duran, Asier 
Suberbiola (violí), Hugo Astudi- 
llo (saxo alt i soprà), Albert Vilà 
(percussions) i Eva Vilamitjana 
(dansa).

Respectuosa
Especialitzada en especta
cles per a nadons i la primera 
infància (0-6 anys), La Petita 
Malumaluga es defineix per 
«llenguatges no infantilitzats, 
propostes respectuoses i 
espectacles artísticament con
temporanis».

Autors d’altres especta
cles com La lluna en un pot 
(espectacle més votat per la 
Red de Teatros Alternativos de 
España), Diuen o E/s músics de 
Bremen, Albert Vilà i Eva Vila
mitjana treballen en residència 
a L'Estruch, al carrer Sant Isi
dre de Sabadell ■

FLAIXOS

► Sábado de hardocore 
y domingo de swing en la 
sala Breakout

La música en vivo no 
descansan en la sala 
Breakout (antigua Seattle) 
este fin de semana con los 
festivos. Este sábado los 
seguidores del hardcore 
podrán disfrutar de un triple 
cartel realmente atronador, 
ya que actuarán las bandas 
Kids of Rage, Trough the 
lies y Nunnery, a partir de 
las 22 horas. Las entradas 
se venden a 5 euros. Y la 
tarde de domingo, de 19 a 
22 horas, esta renovada sala 
de la Plaza Laietana invita a 
los melómanos a una Swing 
Jam Breakout, con entrada 
gratuita.

Un nou format 
per a «Núvols»

Un espectacle interactiu 
que combina les 
percussions en directe, 
clàssics del jazz i la 
narració d’un conte 
irreverent. Això és Núvols 
amb nadons, versió per a 
aquest segment de 
públic i la primera 
infància d'un dels títols 
més exitosos de La 
Petita Malumaluga, amb 
prop de 200 actuacions 
a les esquenes. Amb 
textures visuals i sonores 
descriuen un món de 
núvols, trons, pluja i 
terra. Un espectacle 
sonor i de gran força 
visual on l'estètica dels 
núvols es combina amb 
les formes sonores que 
pot prendre l’aigua. Amb 
la percussió escenifiquen 
els diferents elements de 
la natura: el so dels 
núvols, el xim xim de la 
pluja, la potència del tro 
i la melodia del vent.

^ Vermut a La Capella 
amb Steven Munar & The 
Miracle Band

Steven Munar & The Miracle 
Band tornen a l'envejable 
terrassa del restaurant La 
Capella, al Parc de Can 
Gambús, aquest diumenge a 
l’hora del vermut. Amb una 
banda renovada, el músic 
anglo-mallorquí s'acompanya 
ara de Luis Bestard a la 
bateria, Patricia Serrano 
a la guitarra elèctrica.
David López al baix i Amaia 
Hernández als cors. El 
seu últim treball és Time 
traveller (2014), tot un cant 
a l'optimisme i un brindis al 
bon rotllo on no pot faltar 
l’amor, ara menys folk i més 
rocker que l’anterior.

Cartell d’Albert Llorens (dissabte) i Blues Captain (diumenge)


