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NENSN
A prova de bomba

serveixen d’inspiració per a un
espectacle que ens parla de la
misèria i la injustícia que pro-
voquen les guerres, però tam-
bé de l’alegria, la importància
del coneixement i la curiositat.
Els dos supervivents ani-

ran superant la por i la solitud
gràcies a la fantasia, el joc i

l’amistat. La seva victòria no
serà només sobreviure, sinó
fer-ho com a nens.

Talent, ofici i missatge
Amb prop de trenta anys
d’experiència, la companyia
Atikus combina el treball d’ac-
tors joves, que aporten ener-

El MiniGrec, l’apartat infan-
til del festival d’arts escèni-
ques de Barcelona, arriba a la
darrera setmana amb una his-
tòria de fantasia i amistat
emmarcada en un context de
guerra que, per desgràcia, ens
serà molt familiar.

Innocència desarmada
La companyia basca Atikus
Teatro porta al Romea laMa-
ravilla en el país de lasmi-
serias, un crit a l’esperan-
ça en unmoment de bogeria
i odi. Damunt l’escenari, dos
actors molt joves, JonMuñoz
Capellán i Ane Sagüés Abad,
interpreten dos nens atrapats
en un país en conflicte armat.
Tot i trobar-se en un entorn
hostil destruït per les bombes
i les armes, els dos protago-
nistes aconsegueixen escapar
d’aquesta realitat i continuar
sent innocents al seu particu-
larmón de les meravelles.
Fragments de les obres de

l’escriptor Juan Rulfo, d’Alí-
cia al País de lesMeravelles,
de Lewis Carroll, i també les
vivències dels protagonistes

EL ROMEA PRESENTA UNA HISTÒRIA D’AMISTAT EN TEMPS DE GUERRA

JAMES BEGG

JonMuñoz Capellán i Ane Sagüés Abad interpreten dos nens que escapen de les misèries de la guerra a través del joc i la fantasia.

gia i il·lusió, i d’artistes de més
edat, que ofereixen experièn-
cia i ofici. Mitjançant els seus
muntatges, la formació teatral
mira d’oferir un reflex del
món que ens ha tocat viure i
inspirar en el públic el desig
de ser persones més consci-
ents, solidàries i lliures.

MINIGREC 2016:MARAVILLA EN EL
PAÍS DE LASMISERIAS

DATA: DS. 23 I DG. 24 DE JULIOL,
A LES 12H. LLOC: TEATRE ROMEA.
CARRER DE L’HOSPITAL, 51. BCN
(CIUTAT VELLA). PREU: 12€ (ADULTS).
EDATS: A PARTIR DE 8 ANYS.

• Barcelonafestival.com

+ RECOMANEM

Animació a la
Sala Montjuïc

Concert, pícnic, curt i pel·li.
Aquest és elmenú que ofereix
durant elsmesosmés càlids la
SalaMontjuïc. Aquesta nit, el
fossat de Santa Eulàlia del Cas-
tell deMontjuïc, a tocar del cel
barceloní, es deixarà seduir per
les criatures del darrer èxit de
la factoria Pixar: ‘Del Revés’.
La pel·lícula és una comèdia
divertida i, alhora, porta a la
reflexió, explorant ambmolt
d’humor les emocions i els
sentiments que experimenta
una nena d’onze anys. ‘Del
revés’ va guanyar, entremolts
premis, un Oscar i un Globus
d’Or. Coma aperitiumusical, la
sessió comptarà amb l’actuació
de jazz delMathilde Toussaint
Quartet i amb el curtmetratge
irlandès d’animació ‘Por a
volar’, protagonitzat per un
ocell que no s’atreveix a alçar
el vol. La projecció d’aquesta
nit serà la darrera abans de
la sessió sorpresa de cloenda
programada pel 5 d’agost.
SALA MONTJUÏC: DEL REVÉS
CASTELL DE MONTJUÏC. CTRA. DE

MONTJUÏC, 66. BCN (MONTJUÏC).

DATA: DV. 22 DE JULIOL, A LES

20.30H (OBERTURA DE PORTES).

PREU: 6,50 € (ADULTS) I 4 €

(NENS). MENORS DE 6 ANYS,

GRATUÏT.• Salamontjuic.org

MONESTIR D’ENIGMES
Un element que dóna renom a Sant
Pere de Rodes és la sevamagnífica
església, construïda per acollir els
pelegrins que s’hi acostaven, a
l’èpocamedieval, per venerar les
relíquies del sant. Fins allà arribarà
aquest diumengeMr. Stone, un
curiós personatge que volta per tot
el món a la recerca de llocs únics,
misteriosos i extraordinaris. Quins
enigmes s’amaguen en aquest mag-
nífic indret? Si seguiu les petjades de
l’intrèpid viatger, i amb l’ajuda del
seu quadern de notes i el seu bagul
de viatge, trobareu les respostes a
tots els enigmes.
MR. STONE I EL MISTERI DELS
PELEGRINS.MONESTIR DE SANT
PERE DE RODES. EL PORT DE LA
SELVA (GIRONA). HORARI: DG. 24
DE JULIOL, A LES 11.00H. PREUS: 4
EUROS (ADULTS) I 3 EUROS (INFANTS

MAJORS DE 8 ANYS). EDATS: DE 6 A
12 ANYS.• Cultureta.cat

RECICLAR I DIVERTIR-SE
El Centre de la Platja, l’espai
d’informació sobre el litoral marí
situat als porxos de la platja del
Somorrostro, ofereix, dimecres que
ve, un taller familiar lúdic i didàctic
alhora. Per començar, els monitors
de l’Ateneu de Fabricació de La
Fàbrica del Sol donaran als assistents
una breu explicació de les espècies
que viuen al nostremar. Per acabar,
ensenyaran a fer unmotlle als
nens per jugar a la sorra, fent servir
materials recuperats i tecnologia de
darrera generació.
FABRICA’T UNMOTLLE PER JUGAR
A LA SORRA. CENTRE DE LA PLATJA.
PASSEIG MARÍTIM, 25. PORXOS DE LA
PLATJA DEL SOMORROSTRO. BCN (BAR-
CELONETA). HORARI: DC. 27 DE JULIOL,

DE 16.30 A 19.30H. PREUS: GRATUÏT.
EDATS: PÚBLIC FAMILIAR.• Barcelona.
cat/ecologiaurbana

MÀGIA A MONTJUÏC
El Poble Espanyol acull, aquest
diumenge, els tallers de màgia per
a nens i nenes a càrrec de Màgia Jú-
nior. Al llarg del matí, els assistents
aprendran els conceptes bàsics de
l’il·lusionisme amb jocs fàcils però
impactants. Durant les tres hores de
taller, es fomentarà la coordinació,
la percepció, l’expressió oral i,
sobretot, la creativitat. En acabar
l’espectacle, tots els participants
rebran un diploma de mag i tres
jocs de màgia per poder fer a casa.
TALLER INFANTIL DE MÀGIA. POBLE
ESPANYOL. AV. DE FRANCESC FERRER
I GUÀRDIA, 13. BCN (MONTJUÏC).
HORARI: DG. 24 DE JULIOL, D’11 A
14H. PREUS: ACTIVITAT INCLOSA EN

L’ENTRADA AL RECINTE (13 EUROS,
ADULT; 7 EUROS, INFANT). EDATS: DE
6 A 12 ANYS.• Poble-espanyol.com

CAPS PROTEGITS
Els mesos d’estiu, és important
protegir-se del sol, beure molta
aigua i buscar aire fresc. Per posar
remei a una d’aquestes necessitats,
el Museu del Gas de Sabadell orga-
nitza, aquest diumenge, un taller en
què els nens i nenes elaboraran un
barret per protegir-se dels raigs de
sol. La gorra es fabricarà ambma-
terials reutilitzats i serà una forma
molt pràctica de viure la ciència i la
tecnologia en família.
QUE NO SE T’ESCALFI EL CAP!MUSEU
DEL GAS FUNDACIÓ GAS NATURAL
FENOSA. PL. DEL GAS, 8. SABADELL
(VALLÈS OCCIDENTAL). HORARI: DG.
24 DE JULIOL, A LES 11.30H. PREUS: 2
EUROS. GRATUÏT PER ALS MEMBRES

DEL CLUB CH4. EDATS: A PARTIR DE 5
ANYS.• Museudelgas.org

OCELLS DE FUSTA
El Delta de l’Ebre és un lloc
excel·lent per veure aus de moltes
mides i colors diferents. De fet, hi
ha tants ocells que alguns costen
d’identificar. Dimecres que ve,
MónNatura Delta, el centre d’estudi
i difusió d’aquest paratge natural,
acull un original taller on els nens i
nenes construiran un mòbil d’ocells
deltaics. D’aquesta manera, els
petits visitants aprendran coses de
la fauna de la zona i s’emportaran
les aus del delta a casa.
OCELLS MÒBILS.MÓNNATURA DELTA
DE L’EBRE. CTRA. DEL POBLENOU A LES
SALINES, S/N. AMPOSTA (MONTSIÀ).
HORARI: DC. 27 DE JULIOL, A LES
10.30H. PREUS: 5 EUROS. EDATS: DE
5 A 10 ANYS.• Monnaturadelta.com

agenda


