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FLAIXOS

►  «L’Apollonide» clou el Mes del Cinema Francès

Ambientada en un bordell a Paris, principis del segle 
XIX, L'Apollonide (Casa de tolerancia. 2011), de Bertrand 
Bonello, presenta un home que desfigura el rostre d'una 
prostituta. La cicatriu resultant dibuixa a la seva cara un 
somriure tràgic que la marcarà per a to ta la vida. El cine 
Imperial, d ins del cicle de Cineclub Sabadell, projecta aquest 
dijous aquesta pel·lícula en vesió original subtitu lada, i 
que clourà el Mes del Cinema Francès que s 'ha  organitzat 
conjuntament amb l’Alliance Française. Aquesta setmana 
hi ha una única projecció a les 21  hores. El film  compta 
amb un gran repartiment, amb actrius com Noémie Lvovsky, 
Hafsia Herzi o Céline Sallette.

as.

►  Acte de record
i homenatge a Jordi 
Domènech al Ventura
Josep Boadella, Núria 
Candela, Antoni Clapés, 
Manuel Costa Fernández. 
Albert Novellón i Òscar 
Rocabert participen aquest 
dijous (20.30h) a l'acte 
de record i d ’homenatge a 
Jordi Domènech que, amb 
el títo l «Jordi Domènech: 
deu anys amb sense», acull 
l'Espai Foc del Ventura 
(Via Massagué, 5-7). Ho 
organitza la Fundació Ars 
i Òscar Robert amb la 
col·laboració de La Uar del 
Llibre.

►  Concert de l'Emesto 
Aurignac Quartet al Jam 
Session

Ernesto Aurignac (saxo 
alt), Roger Mas (piano), 
Deejay Foster (contrabaix) i 
Xavi Hinojosa (bateria) són 
els músics que integren 
l'Em esto Aurignac Quartet, 
que tocarà aquest divendres 
(22 .30h.) al Jam Session 
(Raval de Dins, 12).

►  «Dotze homes sense 
pietat» es prorroga a La 
Bàscula

L'èxit de públic de Dotze 
homes sense pietat, obra de 
Reginald Rose que presenta 
el Grup Tatxa al teatre 
La Bàscula, ha obligat a 
prorrogar-la. Es veurà de nou 
aquest divendres i dissabte 
a les 21 .30h  a la sala del 
carrer Gorina i Pujol.

►  Miguel Àngel 
Marín llega al ciclo de 
monólogos del Gríffin

El badiense Miguel Ángel

Marín es el monologuista 
que se presenta este 
viernes en el ciclo del Griffin 
(La Segarra, 25) dedicado 
a este género. Su humor 
garantiza entretenim iento 
a partir de las 23.30h. 
(entrada libre con 
consumición mínima).

► - Concert de guitarra a 
Belles Arts amb obres de 
Bachf Scarlatti i Giuliani

Els concerts a l'auditori 
de l'Acadèmia de Belles 
Arts de Sabadell-Fundació 
Privada tom en aquest 
dijous amb Edgar López, un 
guitarrista que interpretará 
un programa amb peces de 
J.S.Bach, D. Scarlatti i M. 
Giuliani (Passeig Manresa, 
22 ; 19 hores).

^  Jam session i música 
en viu al Wild Geese amb 
Arbey Guevara

Com cada dijous, a partir 
de les 22 hores el pub The 
Wild Geese presentará la 
seva jam  session amb Arbey 
Guevara. I aquest divendres, 
música en viu amb el grup 
de funky Ceviche, que van 
ser els guanyadors de l ’útim 
Concurs de M úsics d 'aquest 
pub irlandès de la plaça de 
l'Àngel.

►  Monòleg de Joña, ‘el 
operario del humor1 al 
pub The Green House

Aquest divendres, a partir 
de les 2 3  hores, el pub 
de l'E ix Macià The Green 
House, presenta el monòleg 
de Joña, 'el operario del 
hum or', un autèntic manyà 
dels acudits. L'entrada és 
gratuïta amb consumició 
obligaròria.

La companyia ha fet un salt qualitatiu gran amb aquest muntatge de grans dimensions

Al Galliner adapta «Els justos» 
d’Albert Camus a L’Estruch
Divendres i dissabte, en ple debat sobre el terrorisme

CARLES CASCÓN

L'atzar ha volgut que Els jus
tos, obra d 'A lbert Camus que 
la cia. Al Galliner presenta 
aquest divendres i d issabte 
(21 hores) a L’Estruch. sigui 
de força actualitat. I és que els 
protagonistes són cinc terro
ristes i el tem a principal és la 
reflexió sobre «si el fi justifica 
els mitjans», resumeix Albert 
González, el director.

Però cal estar tranquils, per
què Inadaptació i actualitza
ció» que n 'ha fe t González no 
passa per territo ri basc, si bé

alguna companyia s 'h i ha atre
vit. Aquí, en comptes de situar
nos a la Rússia de 1905  i la 
preparació d'un atem ptat con
tra  el duc, un tirà, la companyia 
sabadellenca Al Galliner ho 
emmarca en un país indeter
m inat del segle XXL La futura 
víctima: el vice-president del 
Fons Monetari Internacional.

Després de Tres tristos trau
mes i La ràbia que em fas, 
Al Galliner fa un «gran pas» 
amb aquest tercer muntatge, 
el més «ambiciós». L’esceno
grafia -dissenyada per Mercè 
Lucchetti i realitzada per Toni

Fernández- és de grans dimen
sions. to t i que «en una línia 
més conceptual*.

Al nucli ‘dur’ (Marc Rius, 
Òscar Castellví, Xavi Salavert 
i Albert González) s'afegeixen 
aquest cop Arnau Solsona, 
Francesc Rocamora, Laura 
Pujolàs, Santi Ricart i Mireia 
Llunell.

Diu González que feia temps 
que desitjaven muntar l'obra, 
on no es donen lliçons sinó 
que es «genera el debat, per
què la gent reflexioni» a partir 
de dues faccions enfrontades 
en el si dels terroristes ■
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