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►  Los Trogloditas, este sábado en la Sala

Aunque sin Ricard Puigdomenech y Sabino Méndez, los 
m íticos Trogloditas siguen en activo con dos de sus 
m iembros originales Simón Ramírez (bajo) y Jordi Vila 
Berenguer (batería). Con el rock que tan bien arropó a 
Loquillo. la banda llega este sábado a La Sala (PI. Laietana, 
48) con un concierto que abnrá a las 22h. la banda local 
Magnolia y ha organizado la Coordinadora de Músics de 
Sabadell (CMS). La entrada es de 8  euros.

^  Versiones de Elvis en 
el Griffin con Al Sánchez

Una de las mejores bandas 
tibu to  a Elvis del panorama 
nacional. Al Sánchez, 
vuelve este sábado al 
Griffin (La Segarra. 25) con 
un concierto plagado de 
clásicos y energía rockera 
(23 .30h ; entrada libre con 
consumición).

^  La festa india de la 
llum, al Consell de Joves
De la mà del Centre Asana 
i l’Associació Catalana de 
Bollywood, aquest d issabte 
es celebra al Consell 
de Joves, al carrer dels 
Emprius. la Festa de la Llum, 
el Diwali (19 hores).

►  Mots de Fusta a 
1’Escola Creu Alta
Dins el seu nou cicle 
d 'espectacles infantils, 
l'Escola de Música Creu 
Alta acull aquest diumenge

al m atí (11.30h) Effie 
('Elefanta, una proposta 
visual i sonora on. amb 
l’ajuda del narrador, es 
segueixen les aventures 
d 'una petita elefanta i els 
seus amics per una selva 
plena de reptes i sorpreses. 
Ho presenta el grup Mots de 
Fusta.

►  Vermut musical a La 
Capella
The Dry River Stompers 
actuen diumenge al vermut 
musical del restaurant La 
Capella de Can Gambús 
amb el seu repertori de jazz, 
bossa i blues (12.30h).

►  Música i ball rus al 
Teatre de Barbera
BARBERÀ.- El Teatre 
Municipal Cooperativa (TMC) 
acull d issabte (21.30h) 
Rússia, país natal: Sibèria, 
espectacle de música i ball 
amb 8 0  membres dirig its per 
Ekaterina Kovalinova.

Concert de Gospel ^
a carree de l g ru p  "TwoCatS peí Gospel"
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Sandra Rossi fa quinze personatges a 
«Sí, pero no exactamente», a LEstruch
L’actriu argentino-catalana presenta dissabte el seu monòleg

c. c.
Els dos mons pels quals 

ha transita t al llarg de la vida 
-I'A rgentina on va néixer i es 
va criar i la Catalunya que la 
va acollir ja  fa vint anys- ins
piren l'espectacle en solitari 
que presenta aquest dissabte 
a L'Estruch (Sant Isidre, 140; 
21h) l ’actriu Sandra Rossi.

Parla també del viatge, i no 
només en el sentit biogràfic. I 
ho fa amb m oltes disciplines, 
perqué aquesta vital i con
tagiosa artista  també baila i 
canta. En tota l interpreta una 
quinzena de personatges amb 
un text escrit per ella mateixa 
i sota la direcció de Jordi Gira- 
bal.

Clrc en familia, també
A més. I’espai municipal L'Es
truch acull també dissabte,

Sandra Rossi ha escrit un text basat en la seva vida

però a partir de les 11.30h, 
«Circ en família», una activitat 
que té lloc a d iferents centres 
de la XECC (Xarxa espais de

Circ de Catalunya). Pares i filis 
experimenten amb malabars, 
pal xinès, trapezi o tela acro
bática (5 euros) ■

«El més petit 
de tots», al 
Principal i 
LaSala

C. C.

Una curiosa discoteca pen
sada per a nens i nenes de 2  a 
5 anys, amb projeccions a una 
pantalla i música de DJ Gugu- 
gaga, aixeca el te ló  al Teatre 
Principal, aquest d issabte al 
matí, del festival «El més petit 
de tots».

A més d 'aquesta festa inau
gural amb entrada lliure (d ’ l l  
a 14h, amb algunes aturades), 
LaSala Miguel Hernández acull 
les primeres funcions del cer
tamen, que s'allargarà fms el 
24  de novembre amb 11 pro
postes pels més petits que 
arribaran a vuit teatres cata
lans.

De moment, l ’escenari de

El certamen s'allargarà fins al 24 de novembre

la Ronda Roureda comença 
amb el ja  conegut Almazuela, 
de Roberto G. Alonso (11 .30  i 
18h), que navega per un món 
surrealista, ple de fantasia.

Amb aforaments reduíts, pro
xim itat amb el públic i propos
tes molt actuals de diversos 
llenguatges escènics (dansa, 
teatre, música, joc, àudio- 
visual...), -El més petit de tots»

torna de la mà de LaSala, amb 
Eulàlia Ribera després de vuit 
exitoses edicions.

Dilluns, d im arts i dimecres 
es veurà al Principal The Light 
Garden (tres funcions m ati
nals), una -experiència cam
pestre i cinematogràfica» de 
la britànica Rachel Davies que 
convida els nens a m oure’s 
per l'escenari ■

Concert de 
comiat de 
Rauxa
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El grup de rumba-fusió 
sabadellenc Rauxa fa el seu 
concert de comiat, després 
de 10 anys, aquest dissabte 
amb una festa a la PI. de la 
Creu Alta (22h) que inclou 
els Diables de la Creu Alta, 
Feedback i m olts Djs ■
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□  grup de rumba-fusió sabadellenc toca a la PI. Creu Alta


