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Recta final pel 
«Verkami» de l’òpera 
de l’Onze de Setembre
Es titu la «Cobriu-me amb la senyera»

D.S.

Maqueta virtual d’una de les escenes de l’òpera de Jordi Voltas «Cobriu-me amb la senyera»

REDACCIÓ

Tal com es va anunciar, el 
projecte per a l'espectacle 
de commemoració de l'Onze 
de Setembre a La Faràndula, 
organitzat per OfemSò, és una 
òpera catalana que es pretén 
finançar amb micro-mecenalge 
a través de la plataforma Ver
kami.

El termini de 40 dies per a 
aconseguir els 40.000 euros 
pressupostats acaba d'aquf a 
quatre dies. Ahir al vespre s'ha
vien reunit 6 .560 euros, aixf 
que, si no hi ha un gir decisiu a 
última hora, tot apunta que el 
repte està difícil (h ttp ://w w w . 
ve rkam i.com /pro jects /6885- 
estrena-de-l-opera-cobriu-me- 
amb-la-senyera).

La idea, impulsada per l'au
tor del llibret (l’home de tea
tre Jordi Voltas), és fer realitat 
el somni de portar a escena 
Cobriu-me amb la senyera, una 
òpera interpretada per una 
orquestra de 35 músics, un 
cor de més de 40 persones i 
vuit solistes.

Música de Ramon Rlbé
L'òpera té «un final tràgic i 
alhora triomfal, un esclat de lli
bertat personal i nacional per 
damunt de tot l'entorn». L'autor 
de la música és Ramon Ribé 
i el director musical, Frederic 
Oller. En principi s ’ha anunciat 
entre els protagonistes Joan 
Garcia Gomà i Laura Vila.

L’AssociacióculturalOfemSÒ, 
agrupada per diverses entitats

de Sabadell i encarregada de 
l'acte commemoratiu de l ' l i  
de setembre, va apostar pel 
projecte de Jordi Voltas des
prés de la bona acollida a la

realització d’una pel·lícula en 
l ’última celebració a La Faràn
dula. L’òpera situa una història 
d'amor (Joan, sacerdot obrer, 
activista lluitador, i Magda,

casada amb un fabricant) en 
el context de vagues, conflicte 
social i manifestacions, con
xorxes del poder, i l'assassinat 
de Puig Antic al 1974 ■

«Aquí hi ha mullader», 
nou vodevil a La Bàscula

REDACCIÓ

La comèdia vodevilesca 
de Lluís Coquard Aquí hi ha 
mullader està tenint una 
bona acollida al teatre La 
Bàscula (Gorina i Pujol, 60), 
on es seguirà representant 
els propers dos caps de set
mana, divendres i dissabtes 
a les 21.30h i diumenges a 
les 18h.,

«Homes i homenets, fal
dilles lleugeres, finestres 
per fugir, armaris per poder
se amagar...» que pugen a 
escena novament de la mà 
del grup de teatre Tatxa ■
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TATXA

Cartell de l’obra Una escena del muntatge, estrenat el passat 28 de desembre

Exit del concert benèfic 
«Cap Nen Sense Joguina»
Va tenir lloc al pub The Wild Geese

X.R.

Divendres passat, després 
de la jam-session del dia ante
rior amb con Arbey Guevara i 
Seri Coch, va tenir lloc al The 
Wild Geese el concert benèfic 
‘Cap Nen Sense Joguina’, que 
va comptar amb les actuacions 
de: Artur Marti, Borja Remaca- 
ha, Ari y Uri.Nonaïm, Antonio 
Quintana, MC Acoustic i Odio y 
Roma, entre d’altres.

Els assistents havien de por
tar joguines, i al final se'n van

recollir més de seixanta. Per 
tant, to t un èxit.

La música al pub de la plaça 
de l’Àngel va seguir dissabte 
amb les actuacions de Tea For 
Two, grup format per Amanda, i 
la nit de Reis, amb MC Acous
tic -amb la seva vocalista Cris 
en gran forma- i Dani Gaiiot,

Les actuacions en format 
acústic seguiran sent una 
constant en el decurs d’aquest 
2014 al The Wild Geese. el lo
cal de la ciutat que més i millor 
aposta per la música en viu ■

Muslc

En el decurs del concert al pub de la plaça de l’Àngel es van recollir més de 60 joguines


