
agenda

Q
U
È
FE
M

2
2/
3
/2
01
9

20

APRENDRE DE L’AIGUA

Aquest dissabte, 23 de març, el CC
Convent de Sant Agustí celebra una
nova edició de la Festa Aiguart,
que organitza La Fàbrica del Sol en
el marc del Dia Mundial de l’Aigua.
Un dia ple de sorpreses, aigua, art i
diversió per a tots els assistents. Al
migdia, a més, també podreu gau-
dir de l’espectacle de titelles ‘La
memòria de l’aigua’, protagonitzat
per la Capdenúvol, que viatja al
món dels somnis per descobrir
com fer que el riu de la seva ciutat
deixi d’estar contaminat. També hi
haurà tallers sobre l’aigua al món,
tastos d’aigua i contes.
AIGUART. FESTA DE L’AIGUA.

CENTRE CÍVIC CONVENT DE SANT
AGUSTÍ. COMERÇ, 36 (CIUTAT VELLA).
DATA: 23 DE MARÇ, 11H. PREU:
GRATUÏT. • Ajuntament.barcelona.
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CONVERSA AMB ARTISTES

El festival FLIC tanca una altra
edició aquest cap de setmana. Però
encara podeu participar en els
tallers infantils que es faran aquest
dissabte al Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona (MACBA) per
a nens i nenes de 8 a 12 anys.
Us proposen que experimenteu
amb els processos creatius de tres
artistes: Pere Ginard, de creació
audiovisual, Andrea Ganuza, que
treballa el còmic, i Anna Dot,
que reflexiona sobre l’abecedari,
la paraula i els sons. Una bona
oportunitat de veure les obres i
viure-les amb els mateixos artistes.
FLIC AL MACBA. MUSEU D’ART
CONTEMPORANI DE BARCELONA.
PL. DELS ÀNGELS, 1 (CIUTAT VELLA).
DATA: 23 DE MARÇ, DE 10.30 A
13.30H I DE 15.30 A 18.30H. PREU:
77€€€... • MMaaccbbaa..ccaatt

UN CLÀSSIC RENOVAT

La història de ‘La Bella i la Bèstia’
és prou coneguda, però potser no
l’heu vist mai en format musical i
adaptada a l’actualitat com la que
ara us presentem. La nova versió,
que veureu a Tàrrega, transcorre
entre Hollywood i Londres, i la
Bella vol ser pilot d’aviació. La
Bèstia és un ésser deformat i lleig
perquè una fada el va castigar per
haver fet ‘bullying’ a un company
de l’escola. La convivència es fa
molt difícil, fins que la jove Bella
descobreix la bellesa interior de la
Bèstia, com en la història tradicio-
nal, li ensenya a estimar la lectura
i, per fi, li obre les portes a un món
ple de llibres i d’aventures.
BEAUTY AND THE BEAST. TEATRE
ATENEU. PL. DEL CARME, 14. TÀR-
REGA (LLEIDA). DATA: 24 DE MARÇ,
11888HH... PPRREEUUU::: 555€€€... • CCuullttuurraattaarrrreeggaa..ccaatt

LLEGENDES AL MUSEU

El Museu d’Història de Catalunya
us convida a conèixer les nostres
llegendes tradicionals. Mentre
visiteu les sales que corresponen
a l’època moderna, us explicaran
que hi ha moltes llegendes i perso-
natges mítics, com els bandolers i
les bruixes, que van crear-se amb
la imaginació de moltes persones
que s’explicaven la mateixa
història, i que eren producte de la
por i les supersticions. I tant s’han
explicat que de vegades s’han
confós amb la realitat. Acabareu
la visita al Taller de l’Historiador,
on creareu una història amb
personatges de llegenda!
TEMPS DE LLEGENDES.MUSEU D’HIS-
TÒRIA. PL. DE PAU VILA, 3 (CIUTAT
VELLA). DATA: 23 DE MARÇ, 11.30H.
PREU: INCLÒS EN L’ENTRADA AL
MMUUUSSSEEUUU... 222XXX111... • MMhhccaatt..ccaatt

CANTEU DISNEY

Què passaria si anéssiu a un
concert amb tots els personatges
de Disney i, al darrer moment,
s’hagués d’anul·lar? La Companyia
Espiral Màgica fa servir aquest punt
de partida per crear un divertit
espectacle amb dos personatges
molt curiosos que, amb l’ajuda
del públic, aconseguiran portar
el concert fins al final. Amb ‘I per
què no?’ cantareu, riureu i viureu
les cançons i tots els personatges
de les pel·lícules de Disney d’una
manera ben diferent. Ja podeu
començar a assajar les cançons més
conegudes de ‘Frozen’, ‘La Bella i la
Bèstia’, ‘La Sireneta’, ‘Pocahontas’ i
el ‘Rei Lleó’, si no voleu desafinar.
I PER QUÈ NO? TEATRE EL MAGAT-
ZEM. FORTUNY, 23, 1r. TARRAGONA.
DATA: 24 DE MARÇ, 12H. PREU: 8€.
• CCoottaarrrraaccoonneennssee..ccaatt
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Tortell Poltrona està d’aniversari

El Festival Circ Cric tor-
na a convertir el Montseny
en una gran carpa natural
per celebrar la desena edició
i els quaranta-cinc anys del
fundador, Tortell Poltrona,
sobre els escenaris. A par-
tir d’avui i fins a l’1 de juliol,
els caps de setmana a Sant
Esteve de Palautordera es
tornaran a omplir d’espec-
tacles de circ, teatre, música
i tallers familiars, amb més
d’un centenar d’artistes.

Espectacles molt divertits
En aquesta nova edició del
festival es podran veure
dos espectacles de Tortell
Poltrona, fundador del Circ
Cric, Post Clàssic i Catacric.
El primer es farà cada dis-
sabte a la tarda i és un recull
dels seus millors números,
tant els clàssics com els més
innovadors. A Catacric, que
veurem cada diumenge al
migdia, Poltrona reuneix els
companys del Circ Cric en un
espectacle coral on hi ha pa-
llassos, acròbates i música en

directe. Els amants de la na-
tura, a més, poden completar
l’experiència amb una passe-
jada guiada pels boscos que
envolten el circ.

El festival també inclou-
rà dos concerts, l’inaugu-
ral, que reuneix artistes com
Quimi Portet, Albert Pla,
Joan Garriga i Raül Refree, i

també un segon concert amb
l’ex Txarango Marcel Láza-
ra Tito i Júlia Arrey, que pre-
senten el seu nou projecte
KM.-Pedalant endins.

I si decidiu anar a Sant
Esteve de Palautordera
aquest cap de setmana, sa-
pigueu que també hi troba-
reu la Fira d’Espectacles i
Activitats, el diumenge 24,
on, tot el dia i a l’aire lliure,
podreu gaudir de tallers per
als més petits, passejades pel
bosc, jocs, fanfàrries i espec-
tacles de petit format.

Pallasses al circ
Per sisè any consecutiu, el
Circ Cric posa l’èmfasi en
les dones amb el Festival
Internacional de Pallas-
ses, del 13 al 16 de juny, amb
una cinquantena d’artistes
de renom internacional. La
figura convidada és la genial
pallassa francesa Catherine
Germain, que pujarà a l’es-
cenari convertida en l’entra-
nyable Arletti.

EL FESTIVAL CIRC CRIC COMPLEIX DEU ANYS I OMPLE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA DELS MILLORS ESPECTACLES

PILAR MAURELL

Tortell Poltrona obre el Circ Cric els mesos del festival. FOTO: ERIN BASSA

CIRC CRIC. CAMÍ DE LA SERRA DE
CAN VILATORT, 10. SANT ESTEVE
DE PALAUTORDERA. DATA: DEL 22
DE MARÇ A L’1 DE JULIOL. PREUS,

CONSULTEU EL WEB.• Circcric.com

10è FESTIVAL CIRC CRIC
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