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QQQUÈ HI HA A L’OLLA?
AAAquest diumenge encara podeu
vvveure l’espectacle ‘Xup-Xup’ de la
SSSala Fènix, pensat per a infants
ddde zero a tres anys. En aquesta
fffunció trobareu tres cuiners que
eeelaboren un plat molt especial,
uns espaguetis a la napolitana
fffets amb música en directe, rialles
iii molta poesia. Tastareu aquesta
recepta plena de sorpreses amb
la Factoría Los Sánchez i Imagi-
nary Landscape, que han volgut
reivindicar amb aquest espectacle
‘‘‘foodie’ el joc fet amb elements
propers i quotidians. Us animeu
aaa tastar aquests espaguetis tan
eeespecials, cuinats a foc lent i
aaamanits amb les millors arts?
XXUP-XUP. SALA FÈNIX. RIERETA, 31
(CIUTAT VELLA). DATA: 3 DE FEBRER,
AA LES 11 I A LES 12.30H. PREU:
EENNTTRREE 55 II 88€€.. • SSaallaaffeenniixx..ccoomm

MOU-TE!
Us agrada ballar? Sou dels que
encara no en sabeu o us fa
vergonya? Tant per als uns com
per als altres, al Poble Espanyol
us demostraran que el cos és
meravellós i que sou capaços de
moure tots els músculs mentre us
divertiu. Marta Mora, professora
de dansa creativa per a infants,
us convida a participar en un
taller de dansa creativa que us
alliberarà la ment i segurament us
descobrirà aptituds que desco-
neixíeu. Un taller interactiu per a
pares i nens amb molt de ritme!
TALLER DE DANSA CREATIVA.
POBLE ESPANYOL. AV. DE FRAN-
CESC FERRER I GUÀRDIA, 13
(SANTS-MONTJUÏC). DATA: 3 DE
FEBRER, DE 12 A 13.15H. PREU:
INCLÒS AMB L’ENTRADA AL POBLE
EESSPPAANNYYOOLL.. • PPoobbllee-eessppaannyyooll..ccoomm

PETITS HEROIS
El Gran Timoner ha ordenat ex-
terminar els pardals de tot el país
perquè es mengen el gra, però la
Ming Li, una nena molt valenta,
decideix portar-li la contrària i
seguir el que li mana el cor. Serà
capaç de salvar aquests ocells tan
bonics? ‘La nena dels pardals’ és
un espectacle per a nens i nenes a
partir de cinc anys, poètic i emoci-
onant, que ens ensenya que tots
podem ser herois i que, a més,
reivindica el respecte a la vida
i la saviesa innata dels infants.
Una obra guardonada amb el
Premi Butaca al millor espectacle
familiar de l’any 2018.
LA NENA DELS PARDALS. TEATRE
FOMENT. ROGER DE LLÚRIA, S/N.
JUNEDA (LLEIDA). DATA: 3 DE
FEBRER, A LES 18H. PREU: 6€.

• TTeeaattrreeffoommeenntt..ccaatt

LA ZIG I LA ZAG A GIRONA
Anna Farriol Cruells i Mireia
Fernàndez, de la companyia En-
gruna Teatre, faran servir titelles,
objectes i música en directe per
explicar-vos la història de la Zig i
la Zag. Es tracta de dos divertits
personatges que busquen alguna
cosa i a qui els mou la curiositat.
Una camina lenta perquè porta
un pes molt feixuc a sobre, però
l’altra és molt àgil, perquè només
porta una capseta al cap on
guarda tot el que viu. Una toca
el violoncel i l’altra la flauta.
Quan les dues per fi es troben, tot
canvia. L’espectacle ‘Loops’ és un
cant a la vida i a la idea de donar
continuïtat a l’herència.
LOOPS. SALA LA PLANETA. PG.
DE JOSÉ CANALEJAS, 3. GIRONA.
DATA: 3 DE FEBRER, A LES 12H.
PPRREEUU:: 66€€.. • LLaappllaanneettaa..ccaatt

DIORAMES AMB PLAYMOBIL
Segurament heu jugat alguna
vegada amb els coneguts clics
de Playmobil, construint pobles
sencers i inventant-vos històries
de princeses guerreres que viuen
en castells o de pirates bons que
solquen els mars. Però segur que
no havíeu mai vist tantes figures
juntes. A les Cotxeres de Sants se
celebra el Saló Playmobil, per a
nens i nenes i, també, per a col-
leccionistes. Hi torbareu desenes
de diorames fets amb aquestes
figuretes, jocs i projeccions de
curtmetratges i pel·lícules de Play-
mobil. Tot un món en miniatura!
SALÓ PLAYMOBIL. CENTRE CÍVIC
COTXERES DE SANTS. SANTS, 79-83
(SANTS-MONTJUÏC). DATA: 2, 3, 9
I 1O DE FEBRER. DS., DE 9 A 20H;
DG., DE 9 A 19H. PREU: 4€.

• CCoottxxeerreess-ccaassiinneett..oorrgg
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NEENSSN
Un detectiu alMississipí

Tom Sawyer torna a
Barcelona amb un especta-
cle ple d’aventures i molta,
moltíssima música. Cada diu-
menge de febrer i març, al
Teatre Poliorama us convi-
den a gaudir d’aquesta pro-
posta que ja ha girat per di-
verses ciutats espanyoles i
que el 2015 va ser guardona-
da amb el premi alMillor
Musical Infantil dels Pre-
mios de Teatro Musical.
Tom Sawyer detectiu ens re-

descobreix el personatge cre-
at perMark Twain en una
revisió de la història, plena
d’humor i misteri, en què
trobareu petites pinzella-
des d’altres obres del mestre
americà. Un espectacle de la
productora Lazzigags, amb
llibret i direcció de Miquel
Agell, lletres de Lídia Linu-
esa i música de Marc Sambo-
la, que comença el dia que en
Tom Sawyer es compra un
kit de detectiu i està decidit
a estrenar-lo.
La tieta Sally convida en

Tom i el seu inseparable

amic, enHuckleberry Finn,
a passar uns dies a casa se-
va. Sembla que l’oncle Silas
està passant per un mal mo-
ment i la tieta pensa que la

presència dels dos nois l’aju-
darà. Al vapor que els porta
Mississipí avall, coneixen en
Jake Dunlap, un personatge
que fuig d’uns malfactors que

li volen robar uns diamants
de procedència bastant fosca.
En Tom i en Huck no s’ho
pensen dues vegades i deci-
deixen ajudar en Jake a lliu-

EL TEATRE POLIORAMA RECUPERA EL PERSONATGE DE TOM SAWYER EN UN MUSICAL PLE D’HUMOR I MISTERIS

PILAR MAURELL rar-se dels seus perseguidors
mentre naveguen riu avall.
Però aquest cop no estan de
sort i els dolents acaben en-
xampant el pobre Jake.

L’oncle és innocent
I tot això passa mentre al po-
ble troben mort el germà d’en
Jake, en Júpiter Dunlap,
que treballava a la granja de
l’oncle Silas. Totes les pro-
ves apunten cap a l’oncle, i
en Tom i en Huck comen-
cen a investigar el cas perquè
estan convençuts que el tiet
no és cap assassí. Gràcies al
kit de detectiu, els dos amics
aconsegueixen demostrar la
innocència del tiet, desco-
brir els autèntics assassins i
trobar els diamants desapa-
reguts. En el judici on volien
acusar l’oncle Silas, en Tom
pot explicar tota la veritat. I
tot plegat gràcies al seu kit!

‘Tom Sawyer detectiu’ ens mostra els valors de l’amistat i la tenacitat.

TEATRE POLIORAMA. RBLA. DELS
ESTUDIS, 115. DATA: FEBRER I MARÇ,
CADA DIUMENGE, A LES 12H. PREU:

12€.• Teatrepoliorama.com

TOMSAWYERDETECTIU


