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FESTIVAL 30 NITS -  NOVETATS

L’Em bassa’t penja els horaris de les 
actuacions i inclou concerts previs
La Llançadora i el Balboa escalfaran l’ambient els dies 7 I 10 de juliol

CARLES CASCÓN

Després de moltes notes 
i rodes de premsa plenes de 
grans adjectius, arriben més 
dades concretes i tan fona
mentals com la graella amb 
els horaris de l'Embassa't.

No es van penjar a la web 
fins dijous passat, després de 
la roda de premsa als matei
xos jardins de l ’antiga Caixa 
Sabadell on hi haurà l’esce
nari principal. L’altre serà a 
l’amfiteatre, batejat com a 
Yearphone en record de Pol 
Saura.

Es van explicar altres nove
tats, com els concerts comple
mentaris que oferiran el col- 
lectiu La Llançadora i la sala 
Balboa, respectivament, en les 
hores prèvies a aquest Festival 
Independent del Vallès cele
brat en les primeres quatres 
edicions a La Bassa de Sant 
Oleguer i que programarà en 
tres dies (1 1 .1 2  i 13 de juliol) 
més de 30 actuacions de pop. 
folk, rock i electrònica en múlti
ples variants i de procedència

: eminentment «vallesana».

■ ZA!, Zea i King Ayisoba
La Llançadora porta diumenge, 
7 de ju lio l (12 del migdia) el 
concert-vermut gratuït a càrrec 
d'Hitabaldaàs, Pacosan i ZA!.

.  Per la seva banda, el Balboa 
(exPlural) del carrer Fortuny 
programa un triple cartell 
dimecres, 10 de juliol, a les 21 
hores: Ell Sol (el català Joan 
Mena) i Zea (el cantant del 
grup indie holandès The Ex) en 
col·laboració amb el saxofo- 
nista ghanès King Ayisoba.

FLAIXOS

El Taller de Teatre 
de Belles Arts estrena 
«Revolta de Bruixes»

Coincidint amb l’exposició 
dels assistents als tallers 
de l’Acadèmia de Belles 
Arts, l ’associació Kakaiba 
estrena avui (18h.; 3 
euros) a l’auditori Revolta 
de bruixes, de Josep M. 
Benet i Jornet, recentment 
guardonat amb el Premi 
d ’Honor de les Lletres 
Catalanes. L’ interpreten 
Albert Prats, Anabel 
Rodríguez, Anna Mas,
Elisa Casas, Isabel 
Villares, Mercè Torrent i 
Edu Beltran, del taller de 
teatre de l ’Acadèmia (Pg. 
Manresa, 20). A l'obra 
s ’enfronten dues formes

LL. FSANCO

Presentació del festival al lloc on hi haurà Tescenari principal, als jardins de l’Espai Cultura

El tret de sortida oficial de 
l ’Embassa’t serà dijous. 11 de 
juliol, a les 20h amb el cantau
tor sabadellenc Pol Cruells, un 
concert -teatralitzat» -segons 
s ’anuncia- junt amb els ter- 
rassencs Estúpida Erikah 
(20.45h) només obert als que 
hagin adquirit l’abonament del 
festival (25 euros anticipada, 
36 a taquilla), amb límit d’afo- 
rament a 400 persones.

El mateix dijous s ’estrenarà 
(21h) el Mirador del Museu del 
Gas (PI. del Gas) com a esce
nari de l’Embassa’t, i consa
grat a propostes electròniques 
per a públic reduït -màxim 200 
persones- que s ’obriran amb 
un ’showcase’ de Domestica

Records i la DJ sabadellenca 
Tutu (23h).

Òxid obre el foc
Als jardins de l ’Espai Cultura 
de la Fundació Antiga Caixa 
Sabadell 1859 les primeres 
notes començaran a sonar 
divendres, 12, a les 17.30h 
amb el blues-rock dels saba- 
dellencs Òxid. Seguiran Dulce 
Pájara de Juventud, Vàlius, Pau 
Vallvè I sis grups més fins aca
bar a la 1 de la matinada amb 
The Suicide of Western Culture 
i DJ Coco a les 2h. A partir de 
els 20h hi haurà més propos
tes electròniques al Mirador 
del Museu del Gas.

Dissabte, 13, els jardins

obriran amb Guillamino com 
a DJ (17.30h) en un programa 
de 10 propostes on destaquen 
Joan Colomo (20.30h), Salvaje 
Montoya (22.45h) o Standstill 
(0.15h). L’aforament diari als 
jardins és de 800 persones.

Arnau Solsona, director de 
l ’Embassa’t, es mostra content 
de poder «ampliar el festival a 
tres dies* i ser al Centre.

Els restaurants de la zona 
s’afegeixen amb plats especi
als a 6 euros, el que anome
nen -Embafat». El Museu del 
Gas està satisfet de donar -un 
nou ús* al Mirador, que tindrà 
continuïtat més endavant amb 
propostes de màgia, cinema i 
tertúlies, han avançat ■

Toni Gomila

«Acorar», 
la revelació de 
la temporada, 
a l’Alliance

C. C.

Les «Nits Literàries- del 
30 Nits al pati de l’Alliance 
Française, tot un clàssic de 
l’entitat cultural del carrer 
Sant Joan, s ’obren la set
mana que ve (21.30h; 15 i 10 
euros) amb la sensació de la 
temporada teatral, que acaba 
d ’afegir un nou reconeixement 
als que ja té: el Premi Crítica 
Serra d ’Or al Millor Text de Tea
tre Català.

Es tracta d'Acorar, de la 
mallorquina Produccions de 
Ferro. Un monòleg escrit i 
interpretat per Toni Gomila 
que ja ha rodat amb èxit per 
desenes de teatres amb la 
seva reflexió «sobre la identi
tat, sobre allò que s ’arrapa al 
cor dels pobles».

Ho fa a partir de la tradició 
mallorquina de la matança del 
porc. Un muntatge, que, diri
git per Rafel Duran, busca «la 
paraula exacta per descriure 
les emocions» ■

í
Un assaig de «Revolta de Bruixes», de Benet i Jornet

antagòniques de veure la vida, 
els confictes, la crisi, al cap 
i a la fi: el racionalisme i la 
superstició. Un antagonisme 
difícil de resoldre.

^  L’Estruch tanca la 
temporada amb dansa

La companyia de dansa 
Concordance, de Montpeller, 
posa el punt i final a la 
programació de la temporada 
a L’Estruch amb un 
espectacle que ha construït 
durant quatre setmanes en 
residència integral. Avui (21h)

presenta aquest Ethiquette en 
estrena absoluta.

►  Arriba el 51è Aplec de 
la Sardana demà a la Font 
de Can Rull

La Font de Can Rull acull 
demà diumenge el 51è Aplec 
de la Sardana a partir de els 
11 del matí amb les cobles 
Jovenívola, Mediterrània i La 
Principal del Llobregat. Inclou 
un dinar de germanor pel 
qual encara hi ha tiquets a 
la venda. Ho organitza l’ACF 
Sabadell Sardanista.

►  El Cor del Pare Vidal i 
el Cor Jove de Sant Agustí, 
a Barberà del Vallès

L’Església de Santa Maria

de Barberà del Vallès acull 
demà (19h; gratuït) el concert 
«Música Romanticisme», amb 
el Cor del Pare Vidal i el Cor 
Jove de Sant Agustí.

►  Oh! Revival porta 
Creedence al Gríffín
El grup sabadellenc Oh!
Revival de versions dels 
Creedence Clearwater Revival 
torna avui al Griffin (La 
Segarra. 25: 23.30h).

►  Funció d’«Antígona» 
pel Rebost Solidari
Antígona, la nova obra 
d ’adults a El Ciervo Teatre, 
s ’acomiada aquesta cap de 
setmana avui (22h) i demà 
(19h), amb aquesta última 
funció en beneficis del Rebost 
Solidari.


