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FLAIXOS

►  Segona sessió 
del «Volum 3» de 
Pentateatre Atòmic»

Diferents espais del 
complex municipal 
L'Estruch (Sant Isidre,
141) seran l ’escenari 
simultani per a les cinc 
peces teatrals, de cinc 
gèneres diferents, del 
«Volum 3- del Pentateatre 
Atòmic que es presenta per 
segon cop aquest dissabte 
(21h; 10 euros). Havent 
triomfat a l'Aquitània de 
Barcelona, ara dóna a 
conèixer aquí aquest teatre 
directe, pròxim i «intens», 
que fa passar el públic 
d'escenari a escenari per 
gaudir de les peces de 15 
minuts en diferents grups. 
En una d'elles apareix 
l'actor sabadellenc Noé 
Blancafort. «La nit dels 
petons».

Festival de Veus 
de Sabadell a l’Espai 
Cultura

Els artistes de Veus de 
Sabadell desfilaran aquest 
dissabte (17.30h) per 
l'auditori de l'Espai Cultura 
(d'en Font, 25) en el seu 
festival mensual.

►  Barto Lopera 
versiona cantautores en 
el Griffin

Con «Mis cantautores y 
yo». Bartolomé Lopera 
actúa este sábado en el 
Griffin (La Segarra. 25) 
vesionando cantautores 
de la talla de Sabina.
Serrat, Víctor Manuel o 
Silvio Rodríguez, entre 
muchos otros. A partir de 
las 23.30h (entrada libre, 
consumición mínima).

►  El grupo 96° 
se reúne en La Sala
Mítico y alocado grupo de 
‘bakalao-rock’ de Sabadell, 
los 96° se reúnen de nuevo 
para la noche de este 
sábado (22h) en La Sala 
(PI. Laietana. 48). En el 
concierto no faltarán Tato 
Latorre a la guitarra junto a 
Andrés. Fausto. Miki, Dani 
y Enric.

►  Dansa oriental i 
actuacions solidàries 
amb Afganistan

L'Espai Àgora de Sant 
Oleguer (Sol i Padrís, 93) 
acull dissabte (20h; 20 
euros) el sopar solidari 
amb Amics Escola Ghazni 
(Afganistan), en el qual 
actuaran MonPep, Alfred 
Asensio, An-Mari, Hugo 
Colacho junt amb danses 
Bollywood (Centre Asana) i 
orientals (Al Nashmia).

«Nadal amb Marcel 
Gros», a LaSala
El veterà clown actua diumenge

REDACCIÓ

Garantia de qualitat, sensibi
litat i humor, el veterà pallasso 
Marcel Gros torna aquest diu
menge a LaSala Miguel Her
nández (Rda, Roureda, 24; 
12h i 18h) amb un espectacle 
familiar per a majors de 4 anys 
pensat per al Nadal.

Constructor de somnis que 
es confessa meravellosament 
boig per fer riure i pensar; dues 
activitats genuïnament huma
nes, Marcel Gros ha ideat un 
«espectacle senzill, elemental 
i original* amb màgia, música 
i mim que es converteixen en 
un joc per arribar al Nadal amb 
alegria ■ El reconegut pallasso Marcel Gros, en una imatge d’arxiu

Sabadell Sardanista porta 
«Les gorges del Montgrí» 
al Concert de Sant Esteve

REDACCIÓ

La Cobla Jovenívola de Sabadell

Diumenge de la setmana 
vinent, 22 de desembre (18h), 
l'ACF Sabadell Sardanista ha 
organitzat al Teatre Principal 
un Concert de Sant Esteve 
molt especial amb la Cobla 
Jovenívola de Sabadell i el 
Grup Montgrí Dansa.

A la primera part s ’ interpre

tarà Les gorges del Montgrí, un 
ballet fantàstic argumental de 
Sebastià Vilanou i Poncet basat 
en una llegenda torroellenca. A 
la segona part, la cobla oferirà 
un recital de cobla i es reci
tarà un fragment del Poema 
de Nadal de Segarra, to t dirigit 
per Joan Lluís Moraleda. Les 
entrades es venen a 15 i 20 
euros ■

Concert de 
Nadal de 
l’Esbart Barcino

REDACCIÓ

Les dues seccions actuals 
de l'Esbart Barcino (juvenils 
i grans), dirigits per Gemma 
de la Rosa. la Coral Cants al 
Vent i Flaixdansa es reuneix 
aquest dissabte a l'Auditori de 
Sant Oleguer (Sol i Padrís, 93; 
18h) per un Concert Solidari 
de Nadal. L'entrada es pagarà 
amb aliments que es destina
ran al Rebost Solidari ■

i

La Coral Cants al Vent (foto) actuarà amb l’Esbart Barcino i Flaixdansa a Sant Oleguer
L l .  FRANCO

CARLES GASCÓN

Vermoirth Time 
captiva el públic del 
Griffin amb soul-jazz

A més de comptar amb sòli
des figures del jazz català, 
Vermouth Time va confirmar 
el seu carisma i un vigorós 
directe al concert de dijous 
passat al cicle setmanal del 
Griffin. Apostant per un 'soul- 
jazz' que beu de Lou Donald- 
son i Grant Green, la banda 
va versionar temes populari- 
tzats per aquest últim com 
Cantaloupe woman o Jan Jan 
però es nodreix d'originals 
de Víctor Puertas (Hammond 
i veu), Marc Mena (trompeta) 
o Pau Ruiz (guitarra), com un 
suggerent You put something 
on my wine.


