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María del Mar Fuentes baila para 
Carmen Amaya en el Principal
La concejalía de Drets Civils y las entidades gitanas organizan el acto fa jc*

JOSEPACHE

En la pasada Festa Major. 
más de tres mil espectadores 
aplaudieron a la bailaora Ma
ría del Mar Fuentes en la Plaça 
Sant Roc. Lo mismo le ocurrió 
hace algunos años en el em
blem ático Grand Rex de París 
con su aforo de 5 .000  buta
cas lleno a rebosar. En aquella 
ocasión compartía cartel con 
Paco de Lucía, y en la del pa
sado septiembre encabezaba 
el Sabadell Flamenco Art Ens- 
emble, con otros grandes del 
flamenco y el jazz.

Por arte y por una intensa 
afinidad con Carmen Amaya, 
Maria del Mar Fuentes enca
beza hoy (18 h) el carte l del 
homenaje que la Regidoría de 
Drets Civils y las entidades de 
la Jaula del Poblé Gitano tri
butan en el Teatre Principal a 
la histórica bailaora (entrada 
gratuita). En el cuadro, desta
can los cantaores Sara Flores 
y Joaquín Gómez, El Duende, y 
el percusionista sabadellense 
Isaac Vigueras ■

FLAIXOS

►  L'acordionista 
Maciej Frackiewicz toca 
al Conservatori

El polonés Maciej 
Frackiewicz, acordionista 
amb nombrosos premis 
internacionals en el seu 
haver, oferirà un concert 
aquest dilluns, dia 2 (20h; 
gratuït), al Conservatori de 
Música de Sabadell (Sant 
Oleguer 75) en el marc 
d ’una gira que el portarà 
l ’endemà a Barcelona. 
Nascut a a Bailystok 
l’any 1988, estudia a la 
Hochschule fuer Musik a 
Detmold (Alemanya) amb 
el mestre G. Stopa, i ha 
guanyat el 4 t Premi al 
Concorso Internazionale 
Citta di Castelfidardo 
(2002), el 2n Premi en 
música de cambra a 
Klingenthal. Alemanya 
(2008 ) i el I r  Premi al 
Concurs Internacional 
«Arrásate Hiria» al 
País Basc. També ha 
col·laborat amb l’Orquestra 
Filarmónica Nacional de 
Varsòvia.

►  El grup Médisson, 
dissabte al Gríffin
L’escenari del Griffin (La 
Segarra, 25) s ’obre aquest 
dissabte al power pop indie 
en castellà de Médisson,

i
ILU ÍS  FRANCO

Maria del Mar Fuentes frente a Sant Fèlix, en la Festa Major

Maciej Frackiewicz

grup musical de Sabadell 
fundat el 2010  i integrat 
per David Bonil (guitarra), 
André Coelho (guitarra), Jordi 
Farreras (bateria) i Nico Yvoz 
(baix i veu principal). Des de 
l’ inici la banda ha apostat per 
temes originals i un directe 
energètic i explosiu. El seu 
primer videoclip de la cançó 
Los dados del seu EP Piedras 
y  Rayos, que van estrenar 
aquest any ha tingut 18 .000  
visites. Acaben de gravar un 
single a els estudis Blind 
Records que sortirà al mes de 
gener.

Ballada de sardanes 
amb la Cobla Nova Vallès
La plaça del Dr. Robert acull 
aquest diumenge al migdia 
una ballada de sardanes amb

La Nova Vallès, organitzada 
per l ’ACF Sabadell Sardanista. 
La propera cita serà el dia 8  
de desembre davant de La 
Puríssima (13.15h).

►  Comiat del musical 
«Més que un record»
Amb dues últimes sessions 
(matí i tarda), el Teatre Sant 
Vicenç acomiada aquest 
diumenge l ’exitós musical 
de creació pròpia Més que 
un record. Història d'unes 
colònies, amb direcció de 
Toni Ten. música de Xasqui 
Ten i coreografies de Cristina 
Allande.

►  Pol Cruells preseña 
«Casa I vent» a La Capella

El cantautor sabadellenc 
torna aquest diumenge al 
migdia (12.30h) al restaurant 
La Capella del Parc de Can 
Gambús, on presentarà el seu 
últim  disc. Casa i vent.

►  Pep Ambrós i Marc 
Rius, a «Consell familiar» 
a la sala Bec ket

Els joves actors sabadellencs 
Pep Ambrós i Marc Rius estan 
dirigits per Jordi Casanovas 
a Consell familiar, de Cristina 
Clemente que estarà en 
carte ll a la Sala Becket fins el 
4  de gener.

Chenoa

El Sabadell de 
Carmen Amaya
En una entrevista que 
concedió en Nueva York 
poco antes de su regreso 
a Barcelona como figura 
consagrada. Carmen 
Amaya recordó como de 
niña, antes de la guerra, 
solía bailar en Sabadell, 
en el café El Paralelo 
que Frederic Cusco, 
padre de Joan Cusco 
Aymamí, tenía en la calle 
Roger de Flor. Lo han 
referido Arcadi Espada y 
los biógrafos de la 
bailaora (Paco Hidalgo y 
en especial Montse 
Madridejos). En Sabadell 
ha ampliado detalles 
Josep Ache, a partir de 
la prensa local de la 
época. Además, en ese 
local de Gracia cantó 
otro grande: Joaquín 
Vargas, Cojo de Málaga.

Chenoa actúa 
en La Cerdanya 
con las plazas 
agotadas

X.R.

Este domingo, a partir de 
las 21h, Chenoa protagonizará 
una cena-concierto en el res
taurante La Cerdanya de Sant 
Quirze, aunque las plazas para 
acudir a este evento hace días 
que se han agotado.

No en vano, la cantante ma
llorquina sigue contando con 
un gran número seguidores, 
y además acaba de lanzar un 
nuevo disco, «Otra dirección», 
cuyas canciones serán presen
tadas mañana en este restau
rante jun to  a sus éxitos más 
conocidos. Además de Che
noa. actuará el periodista del 
corazón Luis Rollán. que debu
tará como monologuista ■

$

L'Estruch acollirà dissabte tres passis acrobàtics

Assaig obert de circ de 
Daromai Zuid a L’Estruch
El bar tam bé acollirà acrobàcies aèries

REDACCIÓ

Daromai Zuid, companyia de 
M artí Soler i Fèlix Cucurull, ha 
estat realitzant una residèn
cia tècnica de creació durant 
aquesta setmana al teatre 
de l’Estruch i aquest dissabte 
presenta el resultat d ’aquest 
treball amb un assaig obert 
(21h.; gratuït).

L’espectacle es titu la  Vals- 
Blessé(e) i combina teatre, 
música i circ en una reflexió 
sobre «la naturalesa humana i 
sobre com n ’és d ’ im portant el

passat, sobretot per alliberar- 
se ’n (sense enterrarlo)». Ho 
dirigeix Joan Arqué amb control 
i modulació de so en directe 
amb sistem es electrònics de 
Mau Pradas.

A més, l ’EstruchBar segueix 
amb les seves «Càpsules de 
trapezi» — sessions breus
seguides—  i aquest mateix 
dissabte porta Paola Milovic 
Fabregat amb unes acrobàcies 
aèries que es veuran a les 
20 .30 , 22 .3 0  i 23  hores, amb 
la col·laboració del TACC (Taller 
d ’Art, Cultura i Creació) ■


