
44 LAVANGUARDIA DIMECRES, 30 DESEMBRE 2015

Molins, que vol allunyar l’atri
bolatpersonatgedeShakespe
are de l’heroi romàntic. I des
cobrir, diu Molins, “tot el que
ens acosta a ell, la seva por, la
seva humanitat, les seves ga
nesdecanviar lescoses,depo
sar en qüestió el poder, la cor
rupció, l’amor, la fidelitat...”.A

les ganes de Mo
linsdedonarvida
a un dels grans
personatges del
teatre universal
–“em passava

l’edat:ohofeiaaraojanohofe
ia, imés val començar a esbor
rar coses de la llista dels som
nis”, somriu, s’hi van sumar,
diu,els jovesactorsdelProjec
teIngenudirigitpelcodirector
de l’obra,MarcChornet.
UnHamlet la versió catala

na del qual té la traducció de

JoanSellentmentrequelacas
tellanaestàfetaapartirdelade
Leandro Fernández deMora
tín i que, seguint el que en el
seu moment ja va fer Peter
Brook, prescindeix de les tra
mes secundàries de l’època i
altera l’ordre d’algunes esce
nes per donarhi aire de thri

ller ambientat en un espai
“contemporani però molt eli
sabetià”, sense grades i amb
una passarel∙la amb una pisci
na sota. UnHamlet que parla,
conclouMolins,“d’avuinodes
d’un lloc ampul∙lós sinó des
dels éssers humans, i en què
seronosermostralagrancon
tradicció íntimadecomvivim,
lacontradiccióde ferelqueun
creu íntimament malgrat les
sevesconseqüènciestràgiques
oferelquetocasocialmentino
viure”.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Sempre està entre nos
altres,peròaratambéa
la nostra cartellera.
Després de l’èxit de la

temporada passada, Hamlet,
elmalenconiós príncep deDi

namarca el pare
del qual mor en
circumstàncies
misterioses i se li
apareix com a es
pectre per adver
tirlo que l’assassí ha estat el
seu oncle i nou rei, torna a la
SalaAtrium.Hofadel7al17de
gener en versió castellana i
aquesta vegada en versió cata
lana finsal 3degener.
Un Hamlet minimalista,

precís i emocionant codirigit i
protagonitzat per Raimon
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béhiactuacoma
protagonista

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

El mar de Nadal. Activitat que consis-
teix a pintar el peix o l’animal marí
que més agradi a cada nen per cons-
truir un mural que guarnirà L’Aquàri-
um durant les festes.
Cafeteria de L’Aquàrium de Barcelona.
Moll d’Espanya del Port Vell. (D’11 a 13
hores i de 16 a 18 hores). Inclòs al preu
de l’entrada.

Pangèica. Taller d’observació lliure de
mostres reals per a nens demés de 8
anys on identificaran elements i re-
soldran reptes naturalistes amb ins-
truments de recerca.
Museu Blau. Pl. Leonardo da Vinci, 45.
(D’11.30 a 13.30 hores).

Verdi Kids. Sessions de cinema per als
més petits amb la projecció de pel·lí-
cules com Petits herois o Pas a pas.
Cinemes Verdi. Verdi, 32. (11.45 hores).
6 euros.

Rumpelstiltskin, el nan belluguet. Ver-
sió renovada del conte dels germans
Grimm barrejada amb el conte popu-
lar de La Caputxeta, amb titelles ob-
jecte, a càrrec de Néstor Navarro.
La Puntual. Allada Vermell, 15. (12 i 17
hores). 9 euros.

La rebel∙lió de les joguines. La Compa-
nyia de Teatre Renaixença apropa
aquest espectacle de color i fantasia
que trenca una llança a favor de les
joguines de tota la vida, que ajuden a
estimular i desenvolupar la imagina-
ció i la creativitat dels més petits.
Lluïsos Teatre. Plaça del Nord 710. (12 i
18 hores). 8 euros.

Nadal infantil als cinemes Texas. Pro-
jecció de les pel·lícules A la recerca de
l’estel de Nadal, 10+2. La nit màgica i
Niko2. Amb la presència del patge re-
ial al vestíbul.
Cinemes Texas. Bailèn, 205. (12 i 16 ho
res). 3 euros.

Saló de la Infància. Amés de les nom-
broses activitats pròpies del saló, des-
taquendiversos espectacles de teatre
i titelles con No tinc por perquè la ca-
nalla descobreixi tot el que té debo la
nit amb sorpreses, tendresa i molt
humor (15.30 hores). Contes de Na-
dal, de les germanes Baldufa, un viat-

ge per les tradicions catalanes i del
mónambunespectacle per descobrir
l’origen i tradicions del Nadal i d’al-
tres celebracions (17.30 hores).
Saló de la Infància. Av. Reina Maria Cris
tina (de 10 a 20 hores).
www.festivalinfancia.com

Llibres segellats. Visita i taller centrats
a descobrir l’univers simbòlic d’Anto-
ni Tàpies i la seva passió pel món del
llibre. Els participants, nens i nenes
d’entre 6 i 12 anys amb acompa-
nyant, esbrinaran què és un ex-libris i
n’elaboraran un de propi. Reserva de
plaça a Reserves@ftapies.com.
Fundació Antoni Tàpies. Aragó, 255. (17
hores). 4 euros.

El calidoscopi del Born. Espectaclemà-
gic que consisteix en la projecció a la
cúpula del Born Centre Cultural
d’imatges que recreen la història
d’aquest edifici i de Barcelona. Un vi-
atge en el temps a través d’imatges
calidoscòpiques.
El Born CC. Pl. Comercial, 12. (18 hores,
3 sessions més cada 15 minuts).

La condició posthumana. Conferència
a càrrec de Rosi Braidotti, catedràtica
de Filosofia, directora del Centre de
les Humanitats de la Universitat d’Ul-
trech i pionera en els estudis euro-
peus de la dona. Parlarà sobre l’ac-
ceptació de l’ésser humà respecte a
l’impacte dels avenços tecnològics i
científics, entre altres temes.
Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona. Montalegre, 5 (19 hores). 3
euros.

Tribute toTheChieftains.Actuació dins
del Banc Sabadell 17è Festival
Mil·lenni del gaiter Carlos Núñez amb
Paddy Moloney com a convidat es-
pecial per retre tribut al grup The
Chieftains, emblema de la música
celta.
Palau de laMúsica Catalana. Palau de la
Música, 46 (21 h). De 18 a 28 euros.

Gran Concert d’Any Nou. La Strauss
Festival Orchestra actua a Barcelona
amb aquest concert inspirat en la tra-
dicional cita que cada any se celebra
a Viena amb títols com Napoleó o
Festa de les flors.
L’Auditori. Lepant, 150. (21 h). De 26 a
45 euros.

!Després de l’èxit de l’any passat,Marc Rius, RaimonMolins, Toni
Guillemat, Jordi Llordella, Xavier Torra, Alba José, Queralt Casasayas i
Clara de Ramon tornen a donar vida a la Sala Atrium a un dels clàssics
més grans del teatre, l’atribolatHamlet de Shakespeare, en una pro
posta que vol allunyar el príncep de Dinamarca de l’heroi romàntic.

HAMLET
Sala Atrium

Consell de Cent, 435
Fins al 17 de gener

www.atrium.cat

TELÈFONS
ÚTILS

- Connexió Bluetooth amb el teu smartphone (vàlid per
a dispositius Android).
- Pantalla tàctil capacitativa.
- Funcions: càmera remota, baròmetre, podòmetre,
alarma, funció antirobatori, vibració, cronòmetre,
termòmetre, guia telefònica, altímetre, reproductor de
música, recepció de trucades i notificacions.
- Autonomia en conversa: 3 hores aprox.
- Autonomia en repòs: 160 hores.
- Colors: vermell, blanc o negre.

RELLOTGE INTEL·LIGENT
- Pantalla LED: velocitat, distància, temps,
calories i anàlisis.
- Velocitat: 1 km/h - 10 km/h.
- Superfície de carrera: 98 x 36 cm.
- Dimensions: 132 x 62 x 32 cm.
- Pesmàxim suportat: 120 kg.

CINTA DE CÓRRER

Per tan sols

199’95 €
499€

1 rellotge

39’95 €
99€

2 rellotges

59’95 €
198€

SELECCIÓ

TRUCA AL

902 996 838
PER FER LA
COMANDA

Desembre 2015

Consulta les bases completes de la promoció a www.seleccionlavanguardia.com

COM POTS ACONSEGUIR ELS PRODUCTES

COMPRA QUALSEVOL PRODUCTE

AMB
TAN SOLS4
CUPONS

Descobreix més productes a
www.seleccionlavanguardia.com

FES LA COMANDA ARA!

Fes la comanda de manera ràpida i senzilla trucant al902 996 838
o a través de www.seleccionlavanguardia.com.
Horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 17.00 h; dissabtes, diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h.

1

Emplena aquesta cartilla amb 4 dels cupons que es publicaran al llom de La Vanguardia.2
Rep-los còmodament a casa 3 dies després de fer la comanda.
Contra reembossament: has d’abonar l’import que s’indica més les despeses d’enviament corresponents a cada
producte, que seran de 6,95 €,* IVA inclòs (excepte la torre altaveu, per a la qual les despeses d’enviament seran
de 9,95 €,* IVA inclòs, la cinta de córrer, una butaca de massatge i el maletí amb eines, per als quals les despeses
d’enviament seran de 19,95 €,* IVA inclòs, i dues butaques, per a les quals les despeses d’enviament seran de 39,90 €*),
i la cartilla correctament emplenada amb els 4 cupons. Si la compra s’ha fet en línia i s’ha pagat amb targeta de crèdit,
només hauràs de lliurar la cartilla quan rebis el producte.
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*Despesesd’enviamentvàlidesnomésperaEspanya,excepteIllesBalears,Canàries,CeutaiMelilla.

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia
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