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Espectacles AVUI

Teatre/Notícia

«Mori el Merma» va cap a Austrália
L'espectacte Mori «I Merma, que

va muntar el Teatre de La Claca, es
dísposa a viure una nova época des-
prés de fer durant prácticament un
any i mig un llarg recorregut arreu
deis Paísos Cataíans I per diferente
Indrets d'Europa.

Ara, després d'un lapse de reorga-
nltzació del grup, amb canvls impor
tante, s'inicla una nova época, una
de Íes fítes més Importante de la quai
és Austrália, on es desplanaran el dia
20 d'aquest mes, i on participaran en
i'Adeiaide Festival; després actuaran
en diverses cíutats d'aqueit contí-
nent, on perliongaran la seva estada
fine ai final del mes de marp.

Posterlorment, el món deis ninots

de Miró i dei muntatge que al voltant
d'eil ha creat La Claca, tornará a ac
tuar a Espanya i participará més en-
davant en dos festivals ais Estate

Units i després fará una breu tournée
peis Paísos Nofrdics.

Titelles per a mainada de
parvularis

Actuaiment l'equip de La Claca és
format peis actors Montserrat Cal-
met, Toni Fernández, Rafa Higón,
Antoni Moreno, Pep Santacana, Mar
ta Serra, Ton! Serra I Xavier Ucar. La
dírecció va a cura de Joan Saixes i
de Teresa Catafeii.

Una nova iniciativa en el camp
deis titelles acaba de sorgir. Es trac-
ta de dos espectacles protagonitzats

per Ester Prim i David Laín, antics
protagonistes deis cicles
d'Espectacles per a Escolars organit-
zats per l'institut del Teatre.
Hom pretén crear espectacles per

a mainada especialment petita; con-
cretament es dirigeixen ais parvula

ris -de dos a cinc anys-, que són
unes edats moit desassistides de

manifestacions especifiques per a
ells.

Ester Prim ha fet el muntatge
L'ávia Pepa, i David Lain el Teatre de
TEstenedor, i el seu marc d'actuacló
és la seu d'Anelia, al carrer de Verdi,
número 56, a Grácia.
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