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El teatre [/Alternativa aixeca el teló 
divendres amb «Joc de dames»
La cia. Pendientes de un Hilo estrena la nova sala

EFRÉM MONTOYA

La companyia sabadellenca Pendientes de un Hilo

CARLES CASCÓN

Poc després d'una emotiva 
festa d'inauguració privada, el 
nou teatre de petit format de 
Sabadell. L'Alternativa, aixeca 
el teló aquest divendres amb 
les primeres funcions.

Hi han programat Joc de 
dames, a càrrec de la compa
nyia sabadellenca Pendientes 
de un hilo. La directora. Júlia 
Lora, signa també la traducció 
d ’aquest text de Jean Claude 
Dannaud que estarà en cartell

REDACCIÓ

Encara es recorda al Griffin 
el gran talent i gust exquisit 
del guitarrista nord-americà 
Doug MacDonald. Un presti
giós músic que ha tocat amb 
Stan Getz, Buddy Rich, Ray 
Brown, Sarah Vaughan o Ray 
Charles, entre molts altres, i 
que aquest dijous (22.30h) 
torna al pub de Ca n’Oriac (La 
Segarra. 25) amb el trio de 
la pianista de Miami Michel 
Faber. El concert s'emmarca 
en el cicle de Blue Train ■

divendres 22 i dissabte 23 de 
novembre a les 22h, dijous 28 
de a les 21.30h, divendres 29 
i dissabte 30 a les 22h I diu
menge 1 de desembre a les 
19h.

L'Alternativa és al número 
22 del carrer Marià Aguiló, a 
la Zona Hermètica (ex-ETC, 
veí del Santa Vita), i, tal com 
ja es va avançar, en comptes 
de butaques tindrà 25 sofàs 
per dues persones. Això fa que 
l ’aforament es redueixi a mig 
centenar d'espectadors per

Doug Macdonald

als 70 m2 de sala.
Segons han explicat els res

ponsables. Jordi Silvestre i Paz 
Martín, el teatre programarà de 
dijous a diumenge obres d ’es
tils «molt variats-, amb preus 
variables (entre 8 i 15 euros) 
i la particularitat que dijous 
es farà «taquilla inversa»: el 
pública decidirà quant vol 
pagar a la sortida.

De moment, l'espai s ’es
trena amb aquesta comèdia 
«d'humor negre i àcid», el 
segon muntatge de Pendien-

FLAIXOS

►  Ópal presenta el 
proyecto «17» el viernes 
en Luz de Gas

La artista de Sabadell Ópal 
vive su puesta de largo 
barcelonesa este viernes 
en la sala Luz de Gas, 
donde presentará (21.30h) 
un espectáculo conceptual 
con música, baile, imagen 
y vídeo basado en el pop 
impregnado de muchos 
estilos de su tercer 
disco, 17. Además de la 
cantante Gemma Pedros 
y el músico Vicenç Roca, 
la banda cuenta con 
cinco componentes más, 
incluida una bailarina. Hay 
que pedir las invitaciones 
(gratuitas) a través de 
su Facebook o el correo 
opalmusica@gmail.com.

►  El ‘reggae’ de 
Txaplankat, al Consell 
de ioves de Sabadell

tes de un hilo després d'E/ 
amigo de medianoche.

Ara les actrius Gema 
Martínez, Mònica Serrano i 
Núria Roca es troben «en un

Ópal toca en Luz de Gas

Txaplankat, fa poc la UAB

concert de Santa Cecilia del 
Conservatori, els estudiants 
que han finalitzat els seus 
estudis de segon i sisè de 
Grau Professional i han 
aconseguit, en la seva 
especialitat instrumental, el 
Diploma o Premi d'Honor. Hi 
actuaran: Albert Córdoba,
Júlia Salas, Abraham 
Montano, Adrià Puigcerver, 
Xavier Vílchez, Edgar López, 
Josué Blanco. Aina Medina, 
Cristòfor Agudo i Lois García.

► - Recital del Quartet 
Carreta a Belles Arts
Amb J. Mateos i G. Cebotari 
als violins, J. Garcia a la 
viola i R. Boyer ai violoncel, 
el Quartet Garreta interpreta 
obres de B. Smetana i 
L. van Beethoven aquest 
dijous (19h.) a l'Auditori de 
l'Acadèmia de Belles Arts.

►  «II Decameron» de 
Pasolini al Cineclub
Tot un clàssic de Pier Paolo 
Pasolini, II Decameron (1971),

banc situat a la cruïlla de tots 
els camins, espai màgic on tot 
és possible...». L'acordionista 
Maria José lllana hi posa la 
música en directe ■

es projecta aquest dijous al 
cicle de Cineclub a l'Imperial 
(20 i 22.30h) com a primer 
de la «Trillogia delia Vita» en 
l ’apartat «Revisions».

►  Performance i 
MaquinaBrecht a LEstruch
NauEstruch (Sant Isdre, 140) 
acull divendres la 3a sessió 
del Seminari MàquinaBrecht, 
amb TransFormas (teatre 
social d'impacte comunitari), 
el sabadellenc Feliu Formosa 
i altres ponents (17h: entrada 
lliure). A més, Momu & No Es 
presenten la performance 
«l'm sick of thinking that my 
dead friends have gone to the 
Canary Islands» (20h, Nau B).

►  Nova funció de 
«Lleones» al Ciervo
La funció de l ’obra «Lleones» 
inicialment prevista 
pel passat dia 17 però 
cancel·lada per problemes 
elèctrics, arriba aquest 
divendres al Teatre del Ciervo 
a les 22 hores.

^  iam session i concert 
solidari al The Wild Geese
Divendres a la nit, després de 
l'habitual jam session dels 
dijous amb Arbey Guevara, el 
pub The Wild Geese organitza 
una nit solidària, amb les 
actuacions de Nonaim i The 
Band Olers, i l'objectiu de 
recaptar productes per al 
Banc d'Aliments, que s'uniran 
a la Gran Recaptació prevista 
per a la setmana vinent.

^  Monòleg de Gerard 
Mesa al NSQ Sant Quirze
Aquest divendres, el bar NSQ 
Sant Quirze (Miquel Crusafont, 
10) presenta l’actuació del 
popular monologuista Gerard 
Mesa, a partir de les 11 de la 
nit (entrada lliure).

Impropón al Green House
El grup d'improvitzacions 
de cinema Impropón torna 
aquest divendres al pub The 
Green House (23h).

C xb'ic& it (senèfrtc

Recaptació dc fons per a Mans Unides i Càritas de Sabadell

Black & White Spirituals Ensemble 
Cor de Gospel Sant Cugat

Director: Erwyn Seerutton

Divendres 22 de novembre a les 22h 
Teatre M unicipal La Faràndula de Sabadell
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L’Associació de Joves 
Independentistes, ANJI, 
de Sabadell, organitza 
aquest divendres, dia 
22, a les 23h, un concert 
gratuït del grup Txaplankat, 
al Consell de Joves de 
Sabadell (Emprius, 11).
«Si ets independentista 
i sabadellenc no hi pots 
faltar», diuen. Coneguda 
per la força del seu 
reggae, amb temes propis 
i versions, Txaplankat va 
actuar amb molt d'èxit i 
davant milers d’estudiants 
el passat dia 7 en la Festa 
Major de la Universitat 
Autònoma. El final de 
festa al Consell de Joves 
el posaran els dos DJs 
sabadellencs Pol Amorós i 
Albert Vidal.

^  Concert de Santa 
Cecília amb premis
L'auditori de l'Espai 
Cultura (D'en Font, 25) 
acull aquest dijous 
(19.45h) el tradicional

Jazz nord-america amb 
Doug MacDonald i el 
Michele Faber Trio
Cita destacada, aquest dijous al Griffin


