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El vals de les bosses

Ja fa uns anys que la dansa
s’utilitza com a recurs i reclam
per al teatre familiar.Elmo-
viment i el gest són tan vàlids
com la paraula, la música o els
objectes a l’hora de transmetre
una història o un sentiment.
Els nens ho entenen perfecta-
ment, i això ho va saber veu-
re i divulgar el cicleDanDan
Dansa alMercat de les Flors.
En els últims deu anys, han

passat pel teatre de Montju-
ïc alguns dels millors core-
ògrafs contemporanis, que
han adaptat el seu reperto-
ri i les seves idees al públic
infantil. La prova de l’èxit,
a banda de la longevitat del
cicle, és que molts artistes
repeteixen. Un bon exemple
és la malabarista, ballarina i
intèrpret francesa Phia Mé-
nard, que aquest cap de set-
mana recupera L’après-midi
d’un fœhn (La migdiada d’un
faune), una petita joia impul-
sada per un vent artístic.

Dansa del vent
La protagonista de l’especta-
cle és, en realitat, una simple

i anònima bossa de plàstic.
Un cop utilitzada i rebutja-
da, el vent l’empeny pel món
sense cap destí determinat.
Pel camí, supera tota mena
d’obstacles i travessa oceans
i muntanyes a l’espera de no-
ves possibilitats. El moviment
arbitrari del vent es trans-
forma en dansa poètica i la
bossa de plàstic es converteix
en metàfora d’un ésser humà
lliure, autònom i incontro-
lable. Els nens, mentrestant,
gaudeixen d’un vals imagi-
nari i estimulant al compàs
d’una sèrie de ventiladors
amb efectes gairebé màgics.

Dualitat humana
Originàriament, aquesta pe-
ça va ser un encàrrec del
Museu d’Història Natural
de Nantes per a la Fira de
la Ciència del 2008. Des-

EL MERCAT DE LES FLORS RECUPERA EL BALL DE PHIA MÉNARD PER AL CICLE DAN DAN DANSA

JAMES BEGG

EL MOVIMENT ARBITRARI
DEL VENT ES TRANSFORMA
EN DANSA POÈTICA I LA
BOSSA DE PLÀSTIC ES
CONVERTEIX EN METÀFORA
D’UN ÉSSER HUMÀ LLIURE

MÀSCARES DE CARNAVAL
Quan falta unmes perquè arribi el
Carnaval, el Poble Espanyol comen-
ça a preparar la seva festa amb un
original taller de màscares. A través
de la imaginació i la creativitat,
els nens elaboraran unes alegres
màscares, un dels elements més
recurrents que permet tant a petits
com a grans mantenir l’anonimat
durant aquesta esbojarrada celebra-
ció. La base de l’antifaç és totalment
reciclada i per a la confecció es tre-
balla amb diferents materials com
ara feltre, llana, goma Eva, plomes i
tot tipus de peces decoratives.
TALLER DE MÀSCARES. POBLE
ESPANYOL. AV. DE FRANCESC FERRER
I GUÀRDIA, 13. BCN (SANTS-MONTJU-
ÏC). HORARI: DG. 29 DE GENER, D’11
A 14H. PREU: 8 EUROS (NENS ENTRE
4 I 12 ANYS) I 13 EUROS (ADULTS).
INCLOU ENTRADA AL RECINTE.

EDATS: A PARTIR DE 3 ANYS.
2X1 ENTRADA GENERAL

DE DIA I ENTRADA DE NIT.
2X1 ACTIVITATS FAMILIARS
DIUMENGE MATÍ.
• Poble-espanyol.com

CANÇONS DE XOCOLATA
La companyia Teatritus adapta la
famosa història de Hansel & Gretel
i la porta als escenaris convertida
enmusical. Les cançons i l’humor
alleugereixen el vessant tenebrós
d’aquest clàssic conte que ens en-
senya que les aparences enganyen
i que cal no fiar-se de qualsevol. Els
nens podran cantar al costat dels
dos germans que es perden al bosc
i arriben fins a la casa més rica del
món: la de xocolata. Els petits es-
pectadors també ajudaran el Hansel
i la Gretel a sortir de la trampa que
els ha preparat la perversa bruixa.

APOLO PEQUES: HANSEL I GRETEL. UN
CONTE MUSICAL. TEATRE APOLO. AV.
PARAL·LEL, 59. BCN (CIUTAT VELLA).
HORARI: DG. 29 DE GENER, A LES 12H.
PREU: 12 EUROS. EDATS: A PARTIR DE
5 ANYS.• Teatreapolo.com

DIUMENGE MEDIEVAL
Us imagineu que, tan sols per un
dia, tota la família es pogués tras-
lladar a l’època medieval? Això és el
que es podrà fer aquest diumenge
al Museu d’Història de Catalunya.
Grans i petits es convertiran durant
unes hores en cavallers, senyors
feudals, pagesos, mercaders i reis
fent servir les sales del museu com
a escenari. En acabar l’activitat de
recreació històrica, els nens i nenes
faran una història digital en què ells
mateixos seran els protagonistes.
UN DIA A L’ÈPOCA MEDIEVAL.MUSEU
D’HISTÒRIA DE CATALUNYA. PALAU DE

MAR. PL. DE PAU VILA, 3. BCN (PORT
VELL). HORARI: DG. 29 DE GENER,
A LES 11.30H. PREU: 4,50 EUROS.
MENORS DE 8 ANYS, GRATUÏT.
ACTIVITAT INCLOSA EN EL PREU
D’ENTRADA AL MUSEU. EDATS: DE 4
A 12 ANYS. • Mhcat.cat

INICIACIÓ MUSICAL
Les mares i pares que busquin
recursos per crear les primeres
arrels musicals dels seus fills
poden apuntar-se al taller per a
nadons que alberga aquest cap de
setmana L’Auditori. Els nadons de
0 a 12 mesos viuran la seva pri-
mera experiència amb la música
en directe rodejats d’instruments i
en un entorn privilegiat.
TALLER PER A NADONS. L’AUDITORI.
SALA ALICIA LAROCHA. C/ LEPANT 150.
BCN (EIXAMPLE). HORARI: DS. 28 DE
GENER, A LES 16.30 I 17.45H; DG.

29 DE GENER, A LES 10.30 I 11.45H.
PREU: 8 EUROS. ELS NADONS TAMBÉ
HAN DE TENIR ENTRADA. EDATS: DE 0
A 12 MESOS.• Auditori.cat

VIATGE EN CLARINET
Una dotzena de clarinets, unes
quantes anècdotes i un viatge
a través dels més de 400 anys
d’història de l’instrument. El Caixa-
Forum alberga ‘Clarinetàrium’, un
espectacle i concert dinàmic que
combina música, petits experi-
ments i història amb el clarinet
com a protagonista i fil conductor.
CLARINETÀRIUM. CAIXAFORUM.
AV. DE FERRER I GUÀRDIA, 6-8. BCN
(SANTS-MONTJUÏC). HORARI: DS.
28 DE GENER, A LES 18 I DG. 29 DE
GENER, A LES 12H. PREU: 6 EUROS.
CLIENTS CAIXABANK, 3 EUROS.
EDATS: A PARTIR DE 5 ANYS.

• Agenda.obrasocial.lacaixa.es

agenda

prés d’haver passat un munt
de nits sola al museu, Phia
Ménard va acabar fascina-
da per la galeria dedicada a
l’evolució de les espècies. La
va impressionar el silenci i la
immobilitat de tots aquells
animals salvatges reunits en
un mateix espai fruit de l’ac-
ció humana, alhora destruc-
tora i creadora. Tenia la idea
de fer servir ventiladors per
projectar aire als animals
dissecats i, d’aquesta mane-
ra, fer-los bellugar el pèl,
com si els insuflés de nou
una mica de vida.
El proper pas va consistir a

afegir-hi un objecte quotidià:
una bossa de plàstic moguda
pel vent. El fet de convertir
una simple bossa de plàstic
en un personatge amb grà-
cia i encant reafirma la idea
d’intervenció humana tant
per destruir com per cre-
ar vida. Les bosses voladores
de la companyia Non Nova
marquen l’inici d’un cicle que
també veurà el retorn d’Ara-
caladanza amb Vuelos (fe-
brer) i de Los Galindos, que
presentaran Encara no ho sé,
Lola (abril).

Ménard fa ballar unes bosses de plàstic del supermercat. FOTO: JL. BEAUJAULT

MERCAT DE LES FLORS. C/ LLEIDA, 59.
BCN (SANTS-MONTJUÏC). DATA: DS. 28
DE GENER, 11, 12.30 I 17H; DG. 29 DE
GENER, A LES 11 I 12.30H. PREU: 12€
(ADULTS) I 8€ (NENS). EDATS: A PARTIR

DE 5 ANYS.•Mercatflors.cat

DANDANDANSA: LAMIGDIADA
D’UN FAUNE , VERSIÓ 1


