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?Torna el teatre per a xics a
Cerdanyola
A partir del 21 de setembre

Les famílies amb criatures d'entre 0 i 6 anys i els aficionats al teatre tenen el dissabte 21 de
setembre una cita ineludible. El Museu d'Art de Cerdanyola, MAC, immers a partir d'aquest
setembre en la celebració del seu desè aniversari, tornarà a ser l'equipament cultural de referència
del MAC&Xic.
Pensat com una introducció a les arts escèniques per a la petita infància,
l'entitat Bambalina enllesteix, aquests dies, el programa definitiu. Al llarg de la jornada, es preveu
que es realitzin set representacions de teatre, titelles, clown i ombres. Un espectacle gratuït per a
tots els públics a la plaça de l'Abat Oliba, que un any més se suma a l'esdeveniment, clourà
l'experiència el mateix dissabte al vespre amb l'actuació del grup d'animació Xiula.
Entre les companyies que ja han confirmat la seva assistència destaca el Centre de Titelles de
Lleida. Referent a Catalunya de l'art titellaire, la companyia celebra els seus 25 anys de trajectòria
amb la reposició de La Jana i els Tres Ossos. L'espectacle es basa en el conte centroeuropeu La
Rinxols d'Or si bé, aquesta versió poètica i juganera presenta un final diferent al de la rondalla
tradicional, obert a considerar la possibilitat d'una amistat entre la protagonista i els tres ossos.
Una cuidada escenografia, ombres i cançons, acompanyen la destra manipulació d'uns titelles que,
a l'escenari, cobren vida. La tradició, la trajectòria i la qualitat de la companyia, avalen un
espectacle infantil clàssic que es va estrenar l'any 1993 i que Bambalina recomana per a infants de
2 a 5 anys.
Xiula, un grup que ha revolucionat l'animació musical amb la introducció de ritmes com el rap i que
suma una pila de seguidors entre la quitxalla, tancarà el MAC&Xic 2019. Un any mes, la cèntrica
plaça de l'Abat Oliba acollirà l'espectacle de cloenda, que és gratuït, amb la voluntat d'obrir aquesta
primera experiència teatral a tots els públics. Xiula presenta Donem-li una volta al cos, un
espectacle fresc, atrevit i canyer, apte per gaudir en família. Amb música, jocs i molt sentit de
l'humor, els músics Riki Arjuna, Jan Garrido, Adrià Heredia i Marc Soto (guitarres, baix, percussió i
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bateria) intentaran fer ballar tota la plaça, tot compartint i explorant la capacitat de mirar endins i
d'estimar l'entorn.
Una primera experiència teatral
El MAC&Xic és una iniciativa conjunta de Bambalina, l'entitat que organitza el FIT festival i la
programació estable de teatre familiar de l'Ateneu de Cerdanyola, i l'Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès. Pensada com a una primera experiència teatral per als més petits, la mostra va néixer
l'any 2013 i, des d'aleshores, alterna la seva realització amb el Festival Internacional de Teatre
Infantil i Juvenil FIT.
L'artista cerdanyolenca Anna Bascu, signa per quart any consecutiu el cartell del festival, la
imatge principal del qual és un estilitzat pollet (petita infància) que evoca elements de la torre
modernista de Can Domènech com la forja i els vitralls. El jardí i les golfes d'aquest edifici
emblemàtic, seu del Museu d'Art de Cerdanyola MAC que aquest any 2019 celebra el seu desè
aniversari, ha acollit des dels seus inicis la celebració del festival.
La programació complerta del MAC&Xic es publicarà a finals d'agost. A banda dels dos grups
confirmats, se sap que la majoria seran companyies catalanes amb llarga trajectòria en l'escena
infantil i que hi haurà la representació d'un grup estatal.
A partir del dia 2 de setembre sortiran a la venda les entrades a un preu de 4 euros per al públic
general (adult i infantil) i de 2 euros per a infants amb carnet Bambalina. Podeu comprar les
vostres entrades presencialment, a l'Ateneu de Cerdanyola i en línia, al
web www.cerdanyola.cat/teatre.
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