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BARCELONA ciutat
Pintar l’aire. Taller de pintura per a
nens a partir de 5 anys.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8 (d’11 a 14 hores).

Cap d’Any i ‘Aventura del Jazz’ amb la
Vella Dixieland i Viu el Teatre. Celebra-
ció de Cap d’Any amb els més me-
nuts i família. A les 12 del migdia hi
haurà raïm de xocolata i després una
bona festa amb Viu el Teatre.
Teatre Poliorama. Rambla, 115 (de
12 a 14 hores). 12 euros.

El Cavall de Troia i la petita Helena.
Teatre d’ombres amb Eugenio Nava-
rro. L’avi de l’Helena li ha promès
que si deixa de protestar li explicarà
la història del cavall de fusta més in-
creïble de tots els temps.
Sala La Puntual. Allada Vermell, 15
(12 i 17 hores). 8 euros.

Factoria i magatzem de joguines dels
Reis d’Orient. Avui, 31 i del 2 al 4 de
gener es poden visitar diverses naus
de la Fabra i Coats que s’han transfor-
mat en centre d’operacions de Ses
Majestats i des d’on es repartiran
totes les joguines dels nens de Barce-
lona.
Fabra i Coats. Sant Adrià, 20 (de
17.30 a 20.30 hores).

Sopar Solidari de Cap d’Any. La Funda-
ció Casa del Tibet i la Comunitat Tibe-
tana organitzen un sopar benèfic de
Nit de Cap d’Any per acomiadar el
2013 amb plats típics tibetans.
Fundació Casa del Tibet. Rosselló, 181
(20.30 hores). 25 euros.

Acollir el desvalgut amb tanques ta-
llants? Vetlla de pregària pels drets
de les persones migrades, organitza-
da per Cristianisme i Justícia i Migra
Studium.
Església del Sagrat Cor, Jesuïtes de
Casp. Casp, 27 (23 hores).

GIRONA (Gironès)
6Museus XNadal.Aquestes festes els
nens d’entre sis i deu anys poden
triar entre sis tallers nadalencs. Avui
taller de corones de Nadal.
Museu d’Art de Girona. Pujada de la
Catedral, 12 (10.30 hores). 3 euros.

BARCELONA ciutat
Gran concert d’AnyNou. Concert a càr-
rec de la Strauss Festival Orchestra i
la Strauss Festival Dance Ensemble.
De 23 a 50 euros.
Palau de la Música (20 hores).

Jazz, blues, gospel. Concert del Joan
Casares New Quintet. 12 euros.
Jamboree. Plaça Reial, 17 (20 hores).

Rock, pop. Concert de The Xuscos.
Bar Pastís. Santa Mònica, 4 (22 ho-
res). Entrada gratuïta.

Forró Afiadó. Primera nit de l’any
amb música brasilera.
Sala Monasterio. Passeig Isabel II, 4
(22.30 hores). 6 euros.

BÀSCARA (Alt Empordà)
El Pessebre. Després d’una introduc-
ció a la plaça de l’Església, les esce-
nes se succeeixen en un llarg recorre-
gut pel barri vell i per la riba dreta
del riu Fluvià, on els personatges, im-
mòbils i amb vestimenta hebrea, re-
presenten el Naixement i recreen la
vida de Palestina de fa dos mil anys.
19 hores. www.elpessebre.cat

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
Campament Oriental. El Mag Maginet
prepara l’arribada dels Reis.
Parc de Can Mercader. Carretera de
l’Hospitalet, s/n (fins dissabte de 18 a
21 hores).

L’ESTARTIT (Baix Empordà)
Animació. Espectacle d’animació in-
fantil amb Jordi Tonietti.
Plaça de l’Església (16.30 hores).

PUIGCERDÀ (Cerdanya)
Concert de Cap d’Any. Concert amb la
Camerata Vindobona.
Casino Ceretà. Rambla Josep Maria
Martí, 2 (21 hores). 30 euros.

TERRASSA (Vallès Occidental)
Campanades Dixie Band. Gran festa
amb Josep M. Farràs, trompeta, Òs-
car Font, trombó, Pau Casares, clari-
net i saxos, Francesc Capella, piano,
Artur Regada, contrabaix, i Adrià
Font, bateria. 20 euros.
Nova Jazz Cava. Passatge Tete Mon-
toliu, 24 (19.30 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

A
rriba la nit de Cap
d’Any i no seran
pocs els espais tea-
trals barcelonins

que la celebraran sobre l’esce-
nari i amb el corresponent co-

tilló. Hi haurà
fins i tot dos mags
competint durant
la nit, perquè al
Borrás es podrà
veureLagran il·lu-
sió, d’Antonio Díaz, mentre
que al teatre Condal regnarà
la màgia del Mag Lari amb
Splenda. Es podrà anar a veu-
re també una actriu que s’aco-
miada dels escenaris, Mont-
serrat Carulla, que continua
les representacions de Iaia!
al Romea. I hi haurà musi-

cals, cabarets i molt d’humor
per acomiadar l’any.
Al teatre Victòria, el musi-

cal La família irreal. Al Goya,
la comèdia El nom, dirigida i
protagonitzada per Joel
Joan. Al Barts, el musical
Boig per teu. Al Club Capitol,
l’incombustible humor de

Toc Toc. Al Coli-
seum, l’ambient
canalla del caba-
ret The Hole. I al
teatre Apolo aco-
miadaran l’any a

l’escenari dos grans còmics,
Joan Pera i Lloll Bertran, en-
carnant ni més ni menys que
els romàntics Don Juan i Do-
ña Inés en una versiómusical
del clàssic Don Juan Tenorio
de José Zorrilla.
Pera i Bertran ja van tan-

car la temporada passada al

teatre Condal amb el Teno-
rio, però per aquest Nadal, i
fins el 6 de gener, ofereixen a
l’Apolo una nova i còmica ver-
sió del clàssic per a la qual
han sumat el piano del mú-
sic, productor i compositor
granadíDeparamo, que inter-
pretarà en directe versions

de les cançons populars que
Joan Pera i Lloll Bertran in-
trodueixen en un espectacle
marcat de manera inevitable
per la clàssica i rimada esce-
na d’amor entre Doña Inés i
Don Juan.
Un drama romàntic que en

aquesta versió ideada i dirigi-
da per Joan Pera produeix
moltes rialles i que segueix la
petjada humorística de
l’adaptació que van protago-
nitzar als anys setanta Mary
Santpere i Joan Capri.c

Joan Pera i
Lloll Bertran
en una escena
del seu Don
Juan Tenorio
musical
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GERVASI JUAN COLET

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Durant la nit de Cap d’Any nombrosos teatres mantenen les
funcions, a les quals afegeixen un cotilló per donar la benvinguda al
2014: des de ‘Splenda’ fins a ‘La família irreal’, ‘The hole’, ‘Iaia!’ i
‘Toc Toc’. A l’Apolo són Joan Pera i Lloll Bertran els que diuen adéu
al 2013 amb una versió còmica i musical de ‘Don Juan Tenorio’.

‘DON JUAN TENORIO’
Teatre Apolo

Av. Paral·lel, 59. Barcelona
Fins al 6 de gener

www.teatreapolo.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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