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El Llongue se sentirà com a casa 
cantant avui al teatre d’El Ciervo
Presentarà «El mestre ha estat a casa: 20 anys de cançons»

X.ROSELL

Aquesta nit. el músic saba- 
dellenc Josep Maria Llongue- 
ras ‘Llongue’ . acompanyat del 
veterà pianista Charly Soler i 
Montolilu. reinventarà el seu 
repertori en un concert que ha 
batejat amb el nom -El mestre 
ha estat a casa; 20 anys de 
cançons*, i que fa dos mesos 
va presentar al Griffin.

A l'escenari de la S.C.R. El 
Ciervo, però. hi haurà notables 
diferències, a banda del duet 
amb Carme Calvo, cantant 
sabadellenca amb un preciosa 
veu que ha estat a orquestres 
com la Mandolina -i que ja el 
va acompanyar al Griffin-, com 
les col·laboracions de Nuria 
García Duran (nu-nu sisters) i 
Litus, entre d'altres artistes.

Sensacions entranyables
Però l'element diferencial serà 
l ’escenari en sí mateix, del 
qual el Llongue ha manifestat 
que »per a mí serà molt espe
cial actuar en aquest teatre 
del barri de Gràcia, on la meva

Una escena d"Bs tres porquets- Uneix-te a l'aventura'

El Sant Vicenç debuta 
al Teatre Victòria amb 
«Els tres porquets»
Faran quatre funcions matinals

ILU 'S  FRANCO

REDACCIÓ

El Uongue estarà acompanyat del mestre Charly Soler

mare va representar ‘Terra 
baixa1 en els difícils anys de 
la Guerra Civil, quan la majo
ria dels seus amics eren al 
front d'Aragó lluitant per la 
República, i on el meu tiet.

recentment desaparegut, va 
fer de ‘lloro’ del Quinto en di
ferents ocasions-. La cita amb 
Llongue & Charly serà avui a 
les 22.30h, í l'entrada tindrà 
un preu popular: 8 euros ■

L’èxit del Centre Parroquial 
Sant Vicenç amb el musical 
E/s tres porquets-Uneix-te a 
l'aventura, que a Sabadell ha 
estat aplaudit per més de 3.500 
espectadors, desborda la ciu
ta t i arriba a Barcelona. Demà 
diumenge al migdia (12 h), la 
joveníssima companyia debuta 
a l'emblemàtic Teatre Victòria

del Paral·lel per fer-hi quatre 
funcions dominicals fins el 26 
de maig. La motivació dels ac
tors ha pujat molts graus amb 
el repte, i els preus de les loca
litats tornen a ser populars, a 
12 euros amb descomptes per 
grups. L’oportunitat de tornar 
a veure Cobra, però en aquest, 
cas en un dels grans teatres 
de Catalunya, mereix aprofitar 
ta reprise m

Els clàssics tomen a l’Àgora de Sol i Padrís 
amb el Trío Lycopersicon de la Simfònica

La de trio amb flauta, fagor i arpa no és una formació 
fàcil de sentir. A més del contrast en els timbres, en el 
Trio Lycopersicon de la Simfònica, cal destacar-hi la qua
litat dels solistes: Xavier Pomerol (flauta). Ramon Aragall 
(fagot) i Carme Ubach (arpa). Diumenge al migdia (12 h). a 
l'espai Àgora del Centre Cívic de Sol i Padrís.
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Jordi Mourelo s'apropa al pop-rock d’entre els anys 60 i 70

^  Jordi Mourelo presenta nou EP a La Sala
Músic sabadellenc amb llarga trajectòria en grups de blues, 
rock i pop. ja sigui com a bateria o guitarrista. Jordi Mourelo 
s'ha embarcat en un nou projecte que presenta aquesta nit 
(23h.) a la Sala, a la PI. Laietana (exSeattle). És Mojo Fuzz 
Machine, un trio de blues-rock que apunta a l'energia de 
finals dels 60 i principis dels 70 que van capitalitzar grups 
d ’aquest format com el de Jimi Hendrix. Amb quatre temes 
propis i un grapat de versions. Mojo Fuzz Machine donarà 
a conèixer el material del primer EP Mourelo encapçala el 
projecte a la guitarra elèctrica i la veu. amb Aitor Chartos al 
baix i Pgscu Gallego a la bateria.

►  Taller de circ 
en família LEstruc
Els tallers de circ tornen 
avui dissabte (de 11 '30 a 
13 '30  h) a L’Estruch. Dins 
de la Xarxa d'Espais de Circ 
de Catalunya. I amb la col. 
laboració de l’entitat Tub 
d'Assaig de Terrassa), hi 
haurà trapezis, malabars

amb masses, colxonetes 
pels equilibris i monitors 
experimentats.

►  El Sol prorroga 
«Cartes d'amor» amb 
quatre funcions més
L’èxit de públic, i per 
descomptat la qualitat del 
muntatge I dels actors, han

obligat el Teatre del Sol a 
prorrogar amb quatre funcions 
més (18 ,19 , 25 i 26 de 
maig), les representacions 
de «Cartes d’Amor» d ’Albert 
R. Gurney. protagonitzades 
per Montse Martínez i Enric 
López, sota la direcció de 
Ramon Ribalta i Emili del Bas.

► L a actuación del 
bachatero Frank Reyes se 
traslada al próximo jueves

La lentitud de los trámites 
burocráticos con el visado de 
Frank Reyes ha provocado que 
este artista dominicano, que 
tenía que actuar anoche en la 
sala Ebony de nuestra ciudad, 
no pueda coger el avión con 
destino a Barcelona hasta el 
próximo lunes. Por lo tanto, el 
concierto se ha aplazado al 
próximo jueves, 9 de mayo, y 
las entradas que hayan sido 
adquiridas serán válidas.

►  Música alternativa 
amb el Gos Binari 
i Mock a La Llançadora

El grup berlinés Mock té un 
disc editat en vinil. Acaben 
d’arribar a Barcelona, 
convidats pels seus 
col·legues el Gos Binari. Tots 
dos grups actuen aquest 
diumenge a la tarda (19 '30 
h) a l ’acollidora sala de La 
Llançadora a la botiga La 
Mirada (Rambla. 9. Entl. 
esquerra).


