
El 30 Nits arrenca amb ritme de cabaret
Divinas tornen a obrir el festival d ’estiu, ara a La Faràndula amb «Enchanté!»

«Enchanté!», ambientat a un cafè d’artistes parisencs, inclou una burla al nazisme

Les polifacètiques 
Caria Móra, Irene Ruiz 
i Marta Móra posen 
música, dansa i humor 
a l ’obertura del 30 
Nits amb Enchanté! 
avui (22h; 20 euros) a 
La Faràndula, dins el 
festival de Joventuts 
Musicals. Cabaret 
burlesque i glamour 
decadent a principis 
del segle XX.

c. c.

La seixantena de propostes 
de música, teatre, dansa, circ 
i imatge del festival municipal 
d'estiu 30 Nits tenen el tret 
de sortida enguany a La Faràn
dula i no al pati de L'Estruch, 
on ja van actuar els Divinas.

Ara el trio de "glamour, femi
nitat i diversió» incideix en la 
seva mirada al passat capbus
sant-se en la música europea 
de la primera meitat del segle 
passat. Amb un pianista i un 
clarinetista en directe, aques
tes cantants inspirades en les

Andrew Sisters situen el públic 
al Cafè Enchanté, punt de tro
bada d’artistes, bohemis, 
intel·lectuals i membres de la 
Resistència.

Amb molt de ball -cla- 
qué, can-can, cabaret i fins 
i to t ballet clàssic- viatgen

des de l’humor burlesc pari
senc al kabarett berlinès 
en un flaixbac que inclou una 
sàtira als nazis. El tram 
final busca l’emoció amb la 
invasió alemanya de París 
i el bombardeig de 1940. 
Les cançons, però, perduren

més enllà de les guerres.
Martí Torras, autor i director 

de la posada en escena de l’an
terior espectacle de Divinas, 
Chocolat, signa també aquest 
Enchanté!, que incorpora una 
adaptació de la Consagració 
de la primavera d'Stravinsky

com un ’m otif’ que encadena 
els tres blocs.

Joventuts Musicals
Amb aquesta proposta Joven
tuts Musicals de Sabadell 
obre també el seu XIV Festi
val Internacional de Música 
de Sabadell, que tot seguit 
es situa al seu escenari habi
tual, l ’amfiteatre dels jardins _  
de la Fundació Antiga Caixa 
Sabadell 1859.

Dijous que ve s ’hi anuncia 
la Cobla Mediterrània amb un 
grapat d'al·licients. El que ha 
estat notícia arreu és l ’estrena 
d’una partitura inèdita de Pau 
Casals, una sardana que ha 
passat desapercebuda en un 
arxiu durant més de 40 anys. 
Dirigeix Bernat Castillejo, amb 
la mezzosoprano Marta Valero 
de convidada per la part «La 
veu i al cobla».

El Yonat Youth Chori de Holo "  
(Israel) el dia 10, Marcelo Mer- 
cadante i el Quinteto Porteño 
(15), Gesta èpica d'arrels pro
fundes (18), Manel Camp Quar
tet (22) i la Brass Band OSV 
(25) completen el programa, 
que en cas de mal temps es 
traslladaria a l'auditori ■

‘Chanson’ amb jazz, soul i hip hop 
obre el cicle «Elles» a l’Alliance
Divendres, amb la cantant montpellerina Maureen Angot

c. c.

«El jazz, el soul i el hip hop 
conviuen amb naturalitat en 
el registre vocal de la cantant 
montpellerina Maureen Angot», 
diuen d'aquesta intèrpret 
«indòmita i dinàmica». Amb 
temes propis i d 'artistes com 
Claude Nougaro, Dee Angelo, 
Alain Souchon i Erykah Badu, 
l'artista obre aquest divendres 
a l'Alliance Française (22h; 16 
i 13 euros) el cicle «Elles» de 
veus femenines, dins el 30 
Nits municipal.

Mentre els dilluns es reser
ven a les Nits Literàries - la  pri
mera serà amb Acorar, escrit 
i interpretat per Toni Gomila-, 
els divendres reserven nits 
al pati de la Casa Taulé amb

Maureen Angot fa temes propis i de Dee Angelo o Erykah Badu

Don Vito y los Corleóle (rumba, 
salsa, blues... amb humor), 
Sandra Rehder (tangos actuals 
i clàssics), i la vetllada «Pou-

lenc i els poetes surrealistes», 
un concert amb la cantant 
Maria Dolors Aldea en el 50è 
aniversari de la seva mort ■
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