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La Harmonie Toot Sweet, de Cháteauneuf (Provença), i la coral d'adults «Catasons» de l'Escola de Música Creu Alta, que és l’amfítriona

Elton John, Leonard Cohén i Sinatra 
de la mà de 30 veus franceses
Recital conjunt dels Harmonie Toot Sweet i la Catasons a l’Espai Cultura

C. GASCÓN

El concert coral d ’aquest 
dissabte a la tarda (19h) a 
l’auditori de la Fundació Antiga 
Caixa Sabadell (d’en Font, 25) 
promet ser molt especial. I és

que la coral d’adults «Cata- 
sons» de l'Escola de Música 
Creu Alta tindrà com a convi
dada i companya d'escenari 
la coral francesa Harmonie 
Toot Sweet, un grup vocal de 
Cháteauneuf (Provença).

Dirigits per Gideon Levings- 
ton i amb prop de dues dèca
des de trajectòria, els 30 
cantaires francesos tenen 
un repertori de més de 60 
cançons i acumulen ja uns 
150 concerts. El seu estil és

el popular nord-americà 'bar- 
bershop' i canten majorità
riament en anglès peces de 
jazz, comèdia musical, gospel
0 rock amb molt dinamisme
1 gestualitat i alguns tocs de 
humor propis.

Ells obriran el recital amb 
versions d'Elton John, Leo
nard Cohen, Louis Armstrong
0 Frank Sinatra. entre altres. A 
la segona part, la coral Cata
sons presentarà l'espectacle 
Paraules, un recull de poemes
1 cançons d'autors i poetes 
catalans com Salvador Espriu, 
Miquel Desclot, Joan Manel 
Serrat o Lluís Llach.

La novetat serà un poema 
de Josep Palau i Fabre, Paradís 
atroç, musicat per a l'ocasió 
pel professor del centre saba- 
deltenc, José Galeote. Les 
entrades pel concert es venen 
a 3 euros ■

«Adreça desconeguda» 
s’estrena al Sant Vicenç
Públic i actors compartiran l’escenari

TEATRE SANT VICENÇ

Oriol Alguersuari, també director, i Jordi Canela

C. CASCÓN

Mentre continua en cartell 
cada diumenge (matí i tarda) el 
nou musical de factura pròpia 
estrenat la setmana passada, 
Més que un record, el Teatre 
Sant Vicenç estrena aquest 
dissabte el duel dramàtic 
Adreça desconeguda, de Kat- 
hrine Kressmann Taylor.

L’obra, que justament van 
protagonitzar Lluís Homar i

Eduard Fernández (amb direc
ció del primer) a principis d'any 
a La Villarroel, s ’estrena dis
sabte a la nit al Sant Vicenç 
(Montllor i Pujal, 103; 22 
hores) i es podrà veure tots els 
dissabtes de novembre.

Aquí protagonitzen la peça 
Oriol Alguersuari i Jordi Canela, 
amb la particularitat que el pri
mer també ho dirigeix. Hi ha 
una altre aspecte novedós: el 
públic també estarà situat dalt

de l ’escenari, envoltant els 
dos actors.

El text té el seu suc. Explica 
com les cartes d'am istat que 
s ’envien l ’alemany Martin

Schulse i el jueu nord-americà 
Max Eisenstein -e l primer ha 
tornat al seu país i el segon 
es queda San Francisco- es 
veuran trastocadas pel trà
gic ascens del Tercer Reich, 
el 1933. Hindeburg deixa el 
poder a un nou canceller, el 
nacional-socialista Adolf Hit- 
ler, i l’horror comença a tacar 
les lletres que unien aquells 
dos que es consideraven ger
mans.

Obra mestra
Els dos són socis d'una galeria 
d ’art a San Francisco, a Cali
fòrnia, però el verí del nazisme 
posa a prova la consciència 
moral de l'espectador i l'atrapa 
amb la seva història. Amb un 
desenllaç imprevisible, Adreça 
desconeguda ha estat consi
derada des de la seva publica
ció, el 1938, una obra mestra, 
incisiva i en alguns aspectes 
visionària ■
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Salvaje Montoya

Doble 
concert de 
La Llançadora 
al Balboa

REDACCIÓ

Els grups Fabuloso 
Combo Espectro i Salvaje 
Montoya protagonitzen el 
doble cartell rocker que 
ha programat el col·lectiu 
cultural La Llançadora al 
bar Balboa del carrer For
tuny per aquest dissabte 
(21 hores; 5 i 3 euros).

És el primer cop que 
els madrilenys aterren 
a Sabadell, amb un disc 
de punk i garatge editat 
per Discos Humeantes. 
Els sabadellencs Sal
vaje Montoya asseguren 
festa salvatge i toc llatí 
amb músics de Manos 
de Topo, Pt Bizarro i The 
Moon Men ■


