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La Cobla Jovenívola de Sabadell, que dirigeix Joan Lluís Moraleda El Grup Montgrí Dansa té uns 35 ballarins

Concert de Sant Esteve amb el 
Grup Montgrí Dansa i la Jovenívola
Aquest diumenge, organitzat per Sabadell Sardanista

«Les expectatives són altes», 
diu el president de Sabadell 
Sardanista, Francesc Manaut, 
del concert anual de Sant 
Esteve de l'entitat. És aquest 
diumenge (18h) al Teatre Prin
cipal i reunirà la Cobla Jovení-

C. C. vola de Sabadell amb el Grup 
Montgrí Dansa.

Manaut encara no ha vist 
l’espectacle, estrenat aquest 
estiu a Torroella de Montgrí, 
però diu que la clàssica fór
mula de presentar la música 
de cobla amb un complement 
serà especial aquest any. Tre

ballat des de zero especial
ment per a l'ocasió, el grup 
de dansa escenificarà amb la 
Jovenívola Les goges del Mont
grí, un ballet fantàstic argu
menta! basat en una llegenda 
torroellenca a partir d'un lli
bret, coreografia i posada en 
escena de Sebastià Vilanou.

Natural de Ceret, Vilanou 
va estar molt vinculat al Grup 
Montgrí Dansa. La música i 
instrumentació per a cobla 
són de Joan Lluís Moraleda, 
director de la Jovenívola de 
Sabadell. Les goges. éssers 
fantàstics de la mitologia cata
lana. són el teló de fons d'una 
història amorosa en la nit de 
Sant Joan a Torroella.

Poema de Nadal
Ja a la segona part, el recital 
de la Jovenívola anirà precedit 
d'un fragment del Poema de 
Nadal de Josep Maria de Sega
rra, que recitarà Valentí Maymó,

que és el segon tenora de la 
cobla. Francesc Manaut des
taca el gran talent de Maymó 
com a rapsoda i assegura que 
sentir-lo serà «espectacular».

El programa de la cobla en 
solitari, que comptarà amb la 
percussió de Robert Armen
gol, s'obrirà amb Sincerament 
Eduard, d'Enric Ortí i acabarà 
amb una suite de Joan Jordi 
Beumala, Sitges 1900.

Les altres peces són de 
Ricard Viladesau. Jordi Molina i 
Josep Serra. Els presentadors 
de la vetllada són Jordi Saura i 
Queralt Pelegrin. Les entrades 
es venen a 20 euros ■

FLAIXOS

entre elles els Tancat per 
Defunció.

^  Titelles a l’Arlequí amb 
«La caputxeta vermella» 
fins el 19 de gener

Des d'ahir i fins el 19 de 
gener estarà en cartell al petit 
teatre Arlequí el muntatge de 
titelles La caputxeta vermella.

Es veurà al número 118 
del carrer del Sol divendres 
i dissabtes a les 18h i 
diumenges a les 12h. D'altra 
banda, l'Arlequí prepara per 
al proper dissabte 28 de 
desembre (20h) un «Passeig 
Musical» que consistirà en 
un concert a càrrec del tenor 
Jaume Giró i el pianista i 
compositor Xavier Torras.

►  Concert de The Bottles 
al Wild Geese

Aquest dissabte, a partir de 
les 23 hores, la banda The 
Bottles actuarà al pub The 
Wild Geese de la plaça de 
l’Àngel, coinicidint amb el 
seu concert número 100. 
L’entrada és gratuïta amb 
consumició obligatòria.

►  Monòleg d'Alberto De 
Momento a Orana Polinesia

La sala Orana Polinèsia, 
situada al carrer Miquel 
Crusafont, 8, de Sant Quirze 
del Vallès, presenta aquest 
diumenge, a partir de les 19 
hores, el monòleg del conegut 
còmic egarenc Alberto De 
Momento.
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JAUME CUSIDO

A. Delfo i C. Argelaguet

►  □  duo Tea for Two 
toma aquest dissabte al 
Griffin

Amb el format íntim de 
veu i guitarra torna Tea for 
Two al Griffin (La Segarra. 
25), aquest dissabte, 
per repassar èxits el pop 
i el rock en un concert 
que començarà a les 
23.30h (entrada lliure, 
consumició mínima).
El duo està format per 
Amanda Delfo a la veu i 
en Carles Argelaguet a la 
guitarra. Ella és la cantant 
de B-Funk i ha trebalalt 
amb figures com Human 
Beans, Mikel Molina,
Kurd Maverick, Taito 
Tikaro o Ferran Benaven. 
Argelaguet, de Sabadell, 
és el líder i guitarrista de 
SUS’n'SUS però ha passat 
per un grapat de bandes,
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XI concurs de 
cuplets 2013-2014

m
m .

desembre 2013 : 26, 28 i 29* 
gener 2014 :1 , 4, 5**, 6 ,12 ,  

19 i 26
Mati a 2/4 d ’i  1 i tarda a 2/4 de 6 
El dia 29* de desembre matí i tarda 
El dia 5** de gener nomès matí
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