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FLAIXOS Rere la prèvia al CDN de Madrid, 
Cortés estrena ‘Fòssil’ a L’Estruch
Segueix integrant artistes amb minusvalies als muntatges

J.A.

►  Poker se despide con un acústico en el Gríffin

El grupo de rock de Sabadell Poker, conocido por sus 
caras pintadas (al estilo de Kiss, pero con naipes) y su 
el concurso Misión Eurovisión de TVE en 2007 , donde fue 
seleccionado entre 800  aspirantes, se despide este sábado 
con un últim o concierto en el Griffin. Actuarán en formato 
acústico a las 23 .30h  (entrada libre, consumición mínima).

►  El concert de María 
Abad a Belles Arts és 
aquest dissabte

«Pare Soler. Un pont entre 
dos mons-, el títo l del 
concert la pianista Maria 
Abad. tindrà lloc aquest 
d issabte a l'Acadèmia de 
Belles Arts (19h; gratuït 
amb aforam ent lim itat) i 
no dijous, tal com es va 
anunciar erròniament.
És una aproximació a la 
figura del Pare Soler amb 
obres d 'e ll per a teclat 
(especialm ent les sonates) 
jun t amb altres de Bach i 
Mozart.

►  Ballada de sardanes 
per les Noces d’Or de 
Lluís Subirana
L’ACF SAbadell Sardanista 
dedica la ballada de 
sardanes d ’aquest 
diumenge al migdia a la 
Plaça del Gas a les Noces 
d'Or de Lluís Subirana i 
Maria Rosa Cucurull. Hi 
tocarà la cobla Jovenívola 
de Sabadell. Ja es pot 
avançar, d 'a ltra  banda, 
la ballada i encesa 
d'espelm es per Mans 
Unides a la PI. de Sant Roc 
amb la Contemporània (21 
de desembre) o el Concert 
de Sant Esteve al Principal 
amb la Jovenívola i el grup 
Montgrí Dansa (22 de 
desembre al Principal).

^  Alliance evoca 
el cinema oblidat a 
Cambodja
Le sommeil d'or, del 
director Davy Chou. és 
el film que es projecta 
aquest d illuns a l'A lliance 
Française (20h; gratuït) 
dins el cicle de cinema 
en versió original. El 
cinema cambodjà, 
nascut el 1960. va veure 
el seu ascens aturat 
abruptam ent el 1975  
amb l’arribada al poder 
dels Khmers Rojos. La 
majoria de les pel·lícules 
han desaparegut, els

Amb el cu rt Coup de Gràce, 
el coreògraf i ballarí Jordi Cor
tés va ser nom inat als Gaudí i 
va rebre el premi corresponent 
al Festival de Sitges del 2011. 
Aquella incursió en el cinema 
tampoc no va ser aliena a la 
dansa, disciplina en la qual 
aquest d issabte (21 h) fa a 
l'Estruch l'estrena a Catalunya 
de Fòssil, el seu darrer muntat
ge.

En va fer una prèvia al Cen
tro Dramático Nacional de Ma
drid. l'es tiu  passat.

Com als anteriors In hea- 
ven, Black out i Vitriol, Jordi 
Cortés incorpora ballarins mi- 
nusvàlids i no m inusvàlids. El 
cos humà torna a ser el motiu

mm W
La peça es fixa en els canvis dels cossos en el pas dels temps

d 'aquest nou muntatge. Però 
ta l com indica el títol. Fòssil, es 
fixa en e ls canvis dels cossos

en el pas dels temps. D 'aquí la 
imatge del fòss il, que remet a 
l'evolució i el passat ■

La pianista María Abad

actors van ser assassinats i 
les sales de cinema es van 
convertir en restaurants o 
karaokes. Le sommeil d 'or 
filma les paraules d 'uns 
quants supervivents i intenta 
de despertar l ’esperit 
d 'aquest cinema oblidat.

^  Festival del MAPA, el 
sábado en la Concòrdia
Joaquín el Albero, el grupo 
de baile Hierbabuena, Las 
Revoltosas, Carlos Sánchez. 
Leo Rodríguez y Elisabeth 
Méndez actúan este sábado 
(17h) en el festival de la 
asociación MAPA en el c.c. de 
la Concordia (Lusitánia, 3).

Primers plens 
a TOncle 
Vánia’ del 
Teatre del Sol

J.A.

El de ('estrena oficial, avui fa 
una setmana, només va ser el 
primer entre els plens de pú
blic que espera L'Oncle Vánia 
de Txekhov, amb el qual el Tea
tre del Sol obre la temporada 
del seu 25è aniversari. A més 
de ser una de les grans peces 
del drama realista, es tracta 
d 'un dels muntatges més am
biciosos i reixits en la brillant 
trajectòria de la companyia ■

V IC EN S SERRA/TEATRE DEL SOL

L’actor sabadellenc Pep Carpena protagonitza ‘L’oncle Vánia’

Sortida musical dels Cantaires de Can Feu

La Coral Cantaires de Can Feu. que dirigeix Eulàlia Llar- 
gués, van fer la seva primera sortida musical del curs el cap 
de setmana passat al Pla del Penedès. En una visita a les 
les Caves Canals Nadal, on els van oferir esmorzar, van fer 
una cantada. Posteriorment van posar les veus a la M issa de 
12 a l'església de la Magdalena, on to t seguit van oferir un 
concert amb el temple ple. La sortida va incloure un diñar a 
Sant Sadurní d'Anoia abans del retorn a Sabadell.

VENTURA

«El retaule del flautista» es repetirá

La funció d ’«EI retaule del flautista» de dijous passat a 
l'espai FOC del Ventura, a càrrec de TIC Escènic, va superar 
to tes les previsions i va deixar públic al carrer. Per això s ’ha 
programat novament l ’obra de Jordi Teixidor per dijous vinent, 
dia 21, amb reserva prèvia per evitar ‘overbooking' (telf. 93 
725  1739). És la primera vegada que es programa teatre a 
aquest espai, ja  que fins ara només es feien lectures drama
titzades, però ja  es plantegen repetir-ho en el futur.


