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A  L ' Ú L T I M AS E C C I Ó

treball en equip i la vocació. L’espectac-
le, vinculat a un llibre amb CD inclòs 
que acaba de ser publicat per l’editorial 
Flamboyant, es podrà veure per prime-
ra vegada aquest cap de setmana. 
Aquesta fórmula de col·laboració entre 
els dos artistes, pares de dos bessons 
adolescents, ja ha sigut testada abans. I 
funciona.  
 Després de ser El Chaval de la Peca 
 –ja fa dues dècades–, Parrot va tornar 
a ser Parrot, que no és poca cosa. A més 
de gravar discos notables, convertir-se 
en un dels productors més importants 
del país o fabricar bona part de les 
cançons del Club Super3, el músic va 
escriure les cançons de dos llibres 
il·lustrats per Armisén. Per si algú li so-
na menys el seu nom, l’obra d’aquesta 
il·lustradora, deliciosament bonrotllista 
i molt reconeixible, es pot veure en sa-
les de Seül, Los Angeles o Lisboa i en 
articles tan diferents com una catifa o 
una caixa de licors.  
 Què m’està passant? / ¿Què m’està 

SI FA DUES SETMANES El Petit Liceu ini-
ciava la seva programació amb Mans a 
l’òpera, una obra que mostrava els ra-
cons del gènere líric des de dins, el Po-
liorama inicia el curs de propostes fa-
miliars amb Tinc un paper, cançons 

compostes i interpretades per Marc Pa-
rrot i dibuixades en directe per la pin-
tora Eva Armisén, que repassen els ofi-
cis del teatre. L’actor, el productor, 
l’escriptora o la il·luminadora reben el 
seu particular homenatge, igual que el 

en família

CANÇONS 
DIBUIXADES
El Poliorama inicia la seva programació familiar 
diumenge, dia 11, amb ‘Tinc un paper’. L’espectacle 
del músic Marc Parrot i de la il·lustradora  
Eva Armisén repassa els oficis del teatre

A  L ’ Ú L T I M A
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Tinc un paper 
Teatre Poliorama 

(Rambla dels  
Estudis, 115) 

Diumenge, dia 11,  
a les 12.00 hores  

Preu: de 10,60 a 13 €

GRATIS  
GRATIS  
GRATIS

Flamenc i més 
(in)fusión Flamenca és 
el nom del cicle de 
flamenc al barri del 
Besòs-Maresme que té 
lloc entre el 9 i el 30 de 
novembre. Divendres, 
dia 9, a les 19.30 hores, 
el festival surt al carrer, 
concretament al de 
Xavier Nogués, amb el 
concert d’En_Cante 
Flamenco i l’art sense 
parets ni murs de 
Marinah (Ojos de brujo).  
www.infusionflamen-
ca.cat 
 
Així sona Euskadi 
Euskal Herria Sona, 
organitzat pel Centre 
Cultural Euskal Etxea, és 
el festival més impor-
tant de la cultura basca 
que se celebra fora 
d’Euskadi: ofereix 
concerts, tallers i 
activitats per a públic 
familiar fins al 14 de 
desembre. Comença 
divendres, dia 9, a les 
21.00 hores, amb el 
concert gratuït que 
ofereix Zizel al passeig 
del Born. 
www.ehsona.cat 
 
Cuina de tardor 
Dissabte, dia 10, a partir 
de les 11.30 hores, se 
serviran al mercat del 
Carmel (Llobregós, 149) 
més de 700 racions de 
cremes elaborades per 

la cuinera María Espín 
amb quatre productes 
tradicionals de tardor: 
carbassa, castanya, 
moniato i bolets. També 
hi haurà tallers infantils. 
L’ocasió la brinda el 
Gran Tast Popular de 
Tardor que organitzen 
els gremis de majoristes 
i detallistes de fruites i 
hortalisses de Barcelo-
na, i Mercabarna. 
www.mercatsbcn.cat 
 
Cultura ‘maker’ 
La Biblioteca Montser-
rat Abelló (Comtes de 
Bell-lloc, 192-200) 
acollirà fins al mes de 
desembre un cicle de 
cultura maker gratuït 
(prèvia inscripció). Per 
a dijous, dia 15, a les 
18.00 hores, proposen 
un taller de figures de 

cartró autòmats 
inspirades en el treball 
dels artistes de Teatre 
Mecànic de Cabaret i 
que està pensat  
per a un públic d’entre 
8 i 13 anys.  
www.barcelona.cat/ 
bibmontserratabello

Zizel farà el dia 9 un concert 
gratis al Born.

Eva Melúsevamelusf@gmail.com

passant? (Beascoa), publicat el 2009, 
abordava el tema de les emocions: 
l’amor, la por, l’egoisme... Tres anys des-
prés va sortir a la llum Tots a taula! / ¡To-
dos a comer! (Beascoa), que explorava les 
relacions que establim amb el menjar a 
través de personatges, com el perepun-
yetes, la llima, el gurmet o l’explorador. 
 

FESTIVAL EL MÉS PETIT DE TOTS 
Aquest cap de setmana també comen-
ça El més petit de tots, el festival d’arts 
escèniques per a nens de fins a 5 anys.  
En aquesta edició, la 14a, mostrarà el tre-
ball de 15 companyies procedents de Ca-
talunya, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, 
França, Noruega, Sèrbia i Suècia en dife-
rents espais d’11 ciutats catalanes. Dis-
sabte, dia 10, a les 17.00 i a les 18.00 ho-
res, es podrà veure a Barcelona, 
concretament al SAT!, el muntatge Cache 
cache, de la companyia belga Théatre de 
la Guimbarde. —

Sobre 
aquestes 
línies,  
un dels 
dibuixos  
d’Eva 
Armisén. A 
la foto gran, 
amb Parrot.


