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FLAIXOS

►  «L’Enfant Sauvage», de Truffaut, a Cineclub

Obra clau de Françoís Truffaut. L'Enfant Sauvage (El petit 
salvatge, 1970) mostra, amb un estil de documental, la 
soprenent h istòria del «nen-llop» Victor von Aveyron, trobat el 
1978  a un bosc sud de França. Criat en un entorn salvatge, 
el repte del doctor Itard serà adoptar-lo i socialitzar-lo 
progressivament en el dur i llarg cam í de l'aprenentatge i 
l'educació. El film es projecta aquest dijous a l’ Imperial dins 
el cicle de Cineclub Sabadell (a la secció especial Gaia), a 
les 2 0  i les 22.30h.
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Un moment de «Magic Swing», una de les tres peces de Micro Tendencia

^  Jam-session de jazz i 
monòleg al Griffin

El cicle de jazz de cada 
dijous al Griffin clou el mes 
aquest setmana amb una 
‘jam -session ' amb Paco 
Weht, Italo Boggio i Octavio 
Hernández (22.30h). A més, 
divendres el pub del carrer 
La Segarra porta al cicle de 
monòlegs (23.30h) Sil De 
Castro, actual presentadora 
del Valencia Comedy Club.

^  ‘Mapping’ de Fausto 
Morales a la cloenda de 
l’exposició de Werens

Im paktes Visuals (Sant 
Francesc, 15) acomiada 
aquest dijous la mostra 
DronAtac, de Werens, amb 
una acció de ‘m apping’ de 
Fausto Morales i sessió 
musical de Natxo Rock & 
M ashup’s (de 20  a 22.30h).

►  Música dels 60 amb 
Stardust al Jam Session
Els veterans Robert Cantó 
i Jeroni Bernabeu tornen

aquest divendres al Jam 
Session amb el seu projecte 
Stardust de música dels 
seixanta per fer cantar i 
ballar els seus nombrosos 
seguidors. El concert és a 
les 22 .30 .

Jam-session i música 
en viu al Wild Geese
Aquest dijous, a partir de les 
22h, el Wild Geese organitza 
una nova Jam Session amb 
Arbey Guevara i Sergi Coch, 
i demà divendres, a les 23h, 
aquest pub de la plaça de 
I'Angel presenta l’actuació 
en directe de l’Home Trencat 
& Olga Molinés. Entrada 
gratuïta amb consumició 
obligatòria.

►  The Green House 
presenta el monòleg de 
Manuel Murillo

Com cada divendres, el 
pub de l'Eix Macià The 
Green House programa un 
monòleg. Demà serà el torn 
de Manuel Murillo, a partir 
de les 11 de la nit.
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«Heroínas», del sabadellenc Cristóbal Garrido

El micro-teatre diverteix a l’Àgora
El públic anava canviant d ’espai per veure les peces

REDACCIÓ

Dividit en dos grups, el 
públic del centre cívic de Sant 
Oleguer va haver de moure's, 
d issabte passat, entre l'Àgora, 
una sala i el vestíbul del pri
mer pis per gaudir de les tres 
peces de «micro-teatre»» que 
organitzava per primer cop a 
Sabadell la plataforma Micro 
Tendencia.

Aquest moviment va encan
tar a la gent, segons M. Antò
nia Cabistany, i l'experiència, 
realitzada amb els mínims ele
ments. va resultar molt entre
tinguda.

Una de les peces que va 
agradar més va ser Màgic 
Swing, on la màgia no era tan 
im portant com la tendra histò
ria d ’amor de la parella prota
gonista.

D 'aquesta densistat emo- 
cinal es passava al toc més 
cabareter ó'Heroínas, amb un 
punt surrealista i aventures 
amoroses i sexuals de dues 
superheroïnes al calabós 
d'una comissaria. Ho signava 
el sabadellenc Cristóbal Gar
rido. A la pròpia Àgora es va 
presentar Por si las moscas, 
que dirigeix i co-protagonitza 
Elena de la Viña ■
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Exito del Festival «Lluvia 
de Estrellas» del MAPA

X.R.

El Centre Cívic de Can Rull 
se llenó con motivo de la pre
sentación del Festival «Lluvia 
de Estrellas», organizado por 
la Asociación MAPA (Músicos y 
A rtistas Profesionales y Ama
teurs), en el que se presenta
ban jóvenes y prometedores 
cantantes y bailarines,

Como, por ejemplo, Ma
ría Moreno, que con solo 15 
años tiene una voz prodigiosa

y cautivó al público cantando 
el tem a de Adele «One and on- 
ly»; o Rubí Pérez, de 18  años, 
que entonó un tem a de Malu, 
«Aprendiz»», con gran soltura.

También brilló por su pecu
liaridad Anna Escusa, que can
tó  acompañándose de un vaso 
para hacer la percusión del 
tema, así como Miriam y Saúl, 
que dominan el hip-hop como 
pocos. La gala term inó con 
todos los a rtis tas cantando el 
tema principal de «Fame» ■ Los protagonistas de la gala, saludando al público del Centre Cívic de Can Rull


