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AGENDA

DISSABTE, 23 FEBRER 2013

Contes, màgia
i molts titelles
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC DE FIGUERES
El Festival Internacional del Circ de Figueres presenta una selecció de les 22 millors atraccions mai vistes en els circs europeus,
protagonitzades per més de 60 artistes totalment nous a Europa
arribats de 12 països. Alhora que actuen pel públic, tots ells competeixen davant d'un jurat internacional format pels directors d’alguns dels circs més prestigiosos d’arreu. Hi ha dos espectacles, el
blau (avui, 12, 16.30 i 21 hores), i el vermell (demà, 11.30, 16 i 19.30
h), però a més a més s’han organitzat nombroses activitats paral·leles, com l’espectacle de producció pròpia del festival Figueres Circus Stars (avui, 21 hores, Teatre El Jardí).
www.festivaldelcirc.com

CONTES
Al centre cívic Vil·la Florida
han preparat per demà al matí
una vetllada amb cançons i
contes per gaudir en família.
Susu presentarà en concert el
llibre-disc pels més petits La
media luna se va de viaje (demà, 12 h, Muntaner, 544).
A tres centres d’El Corte Inglés, aquest matí a les 12.30
hores, hi ha sessions de contacontes: Albert Estengre explica Una nit molt moguda (Portal de l’Àngel), la companyia
Bitxicleta farà Pallassades
(Sabadell) i Rubén Martínez
narrarà Americantos y laticuentos (Tarragona). A la biblioteca Xavier Benguerel en Santi
Rovira i en Carlos Arrebola
fan l’espectacle d’animació,
Senyor Trap per a menuts a
partir de 3 anys (avui, 12 hores, av. del Bogatell, 17).

CINEMA
En El meu primer Verdi es
projecta l’obra d’animació de
Philip Hunt Lost and found
(Perdido y encontrado), i dos
curts més (demà, 11.30 hores,
Verdi Park, Torrijos, 49, 6
euros). Al cinema París, de
Solsona, es projecta avui Doraemon i les mil i una aventures
(18.15 h, 4,5 euros).

BARRIS DE BARCELONA
La companyia Totaina serà demà a la Casa Elizalde amb el clàssic
conte Pinotxo a l’aventura (demà, 12 h, València, 302, 3,75 euros).
La companyia Galiot Teatre representa demà als Lluïsos de Gràcia
el seu espectacle de titelles Animalets (demà, 12 i 18 h, plaça del
Nord, 7-10, 8 euros, 3 euros menors de 3 anys). Al CaixaForum,
últimes funcions de La guerra de Troia (avui, 17.30 h, demà, 12 h,
av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 4 euros). A la Fundació Miró
s’acomiada la Cia. Anna Roca amb La granja més petita del món
(avui, 17.30 h, demà, 12 h, 6 euros) i al Poble Espanyol diu adéu la
Cia. Pep Bou (demà, 11 i 12.45 h, 12 euros adults, 7 euros nens).

GALA DE MÀGIA LI-CHANG
El director del Festival de màgia Li-Chang que se celebra a
Badalona, Enric Magoo, és el
director de la Gala Internacional de Màgia que es fa avui i
demà. A la gala hi haurà mags
arribats de tot arreu, tots ells
premiats en diferents festivals
de gran prestigi internacional.
Entre d’altres hi tenim un mag
de coloms i aus exòtiques, una
parella que fa canvis de vestuari, un expert en màgia de manipulació, el mag guanyador
del Festival de Xangai el 2011,
un especialista en grans il·lusions que fa aparèixer i desaparèixer persones. La gala serà
conduïda pel MagoMigue, el
bicampió mundial.

Torna a Barcelona Aladdí,
una adaptació del conte clàssic Les 1.000 i 1 nits realitzada per la companyia El Petit
Fantàstic. És una obra musical protagonitzada per set actors que canten en directe
(dissabtes, 18 h, diumenges,
12 i 18 h, Jove Teatre Regina,
Sèneca, 22, 10,80 euros). Al
Guasch Teatre acaben les
funcions de La Caputxeta
Vermella, a càrrec d’El Borinot Teatre (avui, 12.30, 17 i
19 h, demà, 12.30 i 17 h, Aragó, 140, 9 euros fins a 3 anys,
10 euros majors). Marcel
Gros s’acomiada del teatre
Poliorama amb el seu espectacle La Gran A...ventura de
Marcel Gros (demà, 12.30 h,
Rambla, 115, 13,5 euros). Els
encantadors pingüins de Periferia Teatro també diuen
adéu al Tantarantana Teatre
(avui, 18 h, demà, 12 euros,

Flors, 22, 8,35 euros). Al Versus Teatre la companyia Pengim-Penjam segueix representant l’espectacle per als
més petits de la casa El gall
Frederic i la gallina Caterina
(avui, 17.30 h, demà, 12 h,
Castillejos, 179, 9 euros).
Eugeni Navarro fa les últimes representacions a la sala
La Puntual de Rinaldo a més
vides que un gat, un espectacle de titelles recomanat a
partir de 3 anys (avui, 18 h,
demà, 12 i 17 h, Allada Vermell, 15, 8 euros). Els afeccionats a la màgia tenen una cita
al teatre museu El Rei de la
Màgia amb el mag Xavi Giró
(avui, 18 h, demà, 12 i 18 h,
Jonqueres, 15, 12 euros). A
LaSala, L’Estaquirot Teatre
hi representa Els tres óssos
(demà , 12 i 18 h, Ronda Roureda, 24, Sabadell, 8 euros).
Josep Maria Serra

Badalona. Avui, 21 hores, demà,
12 i 19 hores. Teatre Zorrilla. Canonge Baranera, 17. 20 euros, 14
euros la matinal.

MÚSICA
Torna al Palau de la Música el Trencadís de cançons, una
proposta musical d’El Somni del Drac, veus i instruments,
i la Companyia Factoria Mascaró, ballarins (avui, 12 h, 11
euros). A L’Auditori, noves oportunitats d’escoltar músiques d’estils i èpoques diferents en el concert Els colors del
metall recomanat a partir de 2 anys (avui i demà, 11 i 12.30
h, Lepant, 150, de 9 a 11 euros). A Sant Cugat del Vallès, la
Cia Veus-Veus representa el conte musicat La flauta màgica, amb música en directe de Mozart (avui, 18 h, demà, 12
h, Can Ninot, Hospital, 35, davant del monestir).
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