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A  L ' Ú L T I M A

E 
l Teatre Poliorama ha programat el 
musical El llibre de la selva per als diu-
menges d’octubre. El més habitual és 
que els espectacles s’estrenin a Barce-
lona ciutat i després continuïn el re-

corregut per les sales catalanes, però 
aquest espectacle arriba a la city des-
prés d’haver conquistat absolutament 
el públic des de l’escenari del Teatre 
Sant Vicenç de Sabadell.  
 The jungle book, el clàssic literari 
en què està inspirat el muntatge, el va 
escriure el 1894 Rudyard Kipling, un 
autor nascut a l’Índia colonial, i Dis-
ney en va estrenar la versió de dibui-
xos animats el 1967. Mig segle des-
prés, la història de Mowgli, un nen 
orfe criat per llops que busca el seu 

en família

CANTANT AMB MOWGLI
El musical ‘El llibre de la selva’ fa el salt al  
Poliorama després de l’èxit absolut aconseguit  
al Teatre Sant Vicenç de Sabadell 

El llibre de la selva 
Teatre Poliorama  

(Rambla dels 
Estudis, 115)  

Diumenges del 7  
al 28 d’octubre,  

a les 12.00 hores 
Preu:  

a partir d’11 €
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lloc al món descalç per la selva, con-
tinua connectant amb el públic. ¿A qui 
no li agrada, tingui l’edat que tingui, 
seguir les aventures del nen envoltat 
d’animals? Així ha sigut durant diver-
ses generacions. 
 La proposta que s’estrena aquest 
diumenge al Poliorama està molt ben 
preparada i avalada per mesos de fei-
na. Els joves directors Carlos Campoy i 
Marc Cañadell han partit d’un guió 
creat per Roc Olivé, també actor i il·lus-
trador i amb experiència en musicals. 
Entre d’altres, ha protagonitzat Van 

GRATIS 
GRATIS 
GRATIS

La Festa dels 
Ocells, a Can Coll 
El Parc Natural de 
Collserola organitza la 
Festa dels Ocells a Can 
Coll. El diumenge 7, de 
10.30 a 13.00 hores,  
hi haurà tallers  
d’identificació, rutes 
guiades, activitats 
infantils, contes i 
l’exposició fotogràfica 
Collserola, 6 mirades.  
 
Jocs sobre Gala i 
Dalí al MNAC El 
MNAC proposa aquest 
diumenge, 7, de 10.00 a 
15.00 hores, el joc de 
pistes en viu En els 
somnis de Gala 
Salvador Dalí, per a més 
grans de 7 anys. Els 
participants hauran 
d’interactuar amb una 
sèrie de personatges 
per aclarir un enigma. 
 
Cotxes elèctrics a 
Arc de Triomf 
Expoelèctric 2018 és la 
trobada del vehicle 
elèctric més important 
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del sud d’Europa. Se 
celebrarà a Arc del 
Triomf dissabte, 6, i 
diumenge, 7, de 10.00 a 
19.00 hores. Hi haurà 
circuits de motos i  
karts elèctrics per a 
nens, exhibicions, 
xerrades sobre consum 
energètic sostenible i  
un e-concert (diumen-
ge, 11.00 hores). 
 
Obre el mirador 
del CCCB 
Tres raons per acostar-
se al CCCB aquest 
diumenge, 8, de 15.00 a 
21.00 hores: és gratuït 
(amb aforament  
limitat); ha inaugurat la 
mostra Transicions. 
Hormones en la cuïlla 
de l’art i la ciència; i serà 
l’únic moment en què 
obrirà el seu mirador de 
la cinquena planta, amb 
espectaculars vistes de 
Barcelona.

Els vehicles 
elèctrics 
ocuparan 
Arc de 
Triomf 
dissabte i 
diumenge.ELS JOVES MARC CAÑADELL 

I CARLOS CAMPOY 
DIRIGEIXEN L’OBRA

Gogh, el musical (del qual també és 
guionista) i Boig per tu. La coreografia, 
per la seva part, té dues mares: Cristi-
na Allande, que ja va concebre el Cop 
de rock de Dagoll Dagom, per exem-
ple, i Estefanía Granados. 
 
L’ATMOSFERA MÀGICA DE LA SELVA ÍNDIA 
Fan la resta el bon maquillatge i vestu-
ari, que aconsegueixen que siguin en-
cara més creïbles els personatges 
clàssics de l’obra, com la pantera 
Baghera, l’os Baloo o el ferotge tigre 
Shere Khan. També la il·luminació i els 
decorats ajuden a submergir-se en 
l’atmosfera màgica de la selva de l’Ín-
dia on es mou el petit Mowgli. —


