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El Galliner celebrarà a L’Estruch i 
el Principal el seu desè aniversari
L’Ajuntament s ’aboca amb la companyia teatral sabadellenca

ESTEVE BARNOLA

B regidor de Cultura, Quim Carné, al centre amb els quatre components d’B Galliner

JOSEP ACHE

Com actor, Òscar Castellví 
porta mesos disfrutant l’èxit 
en el repartiment de Toc-toc, 
al Club Capítol. «Una comèdia 
irresisitible-, segons diuen els 
cartells. Marc Rius, per la se
va banda, és en gira amb el 
Fuenteovejuna de la compan
yia Oskené. gran triomfadora a 
la darrera edició del Festival de 
Teatro Clásico de Almagro.

Amics des de nens, tots dos 
van coincidir a Joventut de 
La Faràndula i a l ’ Institut del 
Teatre. Si fa no fa com Albert 
González, ara enfeinat fent de 
tècnic a l’Apolo del Paral·lel 
amb La ratonera, o com Xavi

Salavert, que està preparant la 
il·luminació de la Blancaneus 
de La Faràndula per al seu pro
per pas pel Poliorama.

Al galliner de La Faràndula
Tots quatre, però. compar
teixen companyia propia, El Ga
lliner, a més de la vella amis
tat. El Galliner, no tan vell, farà 
deu anys la primavera entrant. 
Al 2004 va produir i estrenar 
a L’Estruch un muntatge dels 
Tres tristos traumes de Pas
cual Alapont, que al 2008 va 
dur a la Sala Llantiol de Bar
celona. I al 2012 va tornar-hi 
amb La ràbia que em fas de 
Juli Disla, a L’Estruch i al Re
gina. I la temporada passada

Els Justos de Camüs. també a 
L'Estruch.

«Tot i haver-se profesionalitat, 
segueixen vinculats al teatre 
amateur sabadellenc, d'on pro
venen», va destacar el regidor 
de Cultura, Quim Carné, que 
ahir va presidir una roda de 
premsa al galliner de la Faràn
dula per celebrar l'efemèride. 
La festa d'aniversari, però, 
serà a L'Estruch el proper 26 
de maig. La companyia hi es
trenarà un documental sobre la 
seva trajectòria, amb la locució 
d’Elisabeth Camicer. I la tem
porada entrant faran al Princi
pal una nova versió dels seus 
Tres tristos traumes, estrenant 
escenografia per l'ocasió ■

FLAIXOS

►  Nous Glops de 
Teatre a la Bodega Coca

Aquest divendres tornen 
els Glops de Teatre a la 
cava de la Bodega Coca 
del carrer Brutau. Son 
petites peces teatrals 
de quinze minuts, que 
es representen en tres 
horaris: 20.15h, 21h i 
21.45h. Demà s'estrena 
el ’glop’ «Perdiendo los 
papeles», de Virgínia 
Sánchez, amb direcció 
de Fermí Casado i 
protagonitzat per Joan 
Bentallé i Virgínia Sánchez 
Val a dir que hi haurà una 
sessió extra a les 22.30 
perquè s'han exhaurit les 
entrades. El proprer glop’ , 
d'aquí a 15 dies.

^  Jam Session i 
concert d’Oido i Roma al 
The Wild Geese

Com cada dijous, hi 
haurà Jam Session al 
pub The Wild Geese, amb 
Arbey Guevara i Sergi 
Coch (22h). I demà, a 
partir de les 23 horas, 
música en viu amb el grup 
Oído y Roma. Entrada 
gratuïta amb consumició 
obligatòria.

►  Monòleg d'Alberto 
De Momento al pub The 
Green House

El còmic egarenc Alberto 
De Momento oferirà 
aquest divendres un 
monòleg (23h) al pub 
The Green House de l'Eix 
Macià. Entrada lliure i es 
demana consumició.

►  Fiesta «¡Anda ya!» con 
monólogo de Raúl Pérez en 
la sala Drinkking

El programa despertador 
de Los 40 Principales,
«¡Anda ya!'», que presenta el 
sabadellense Xavi Rodríguez, 
celebra en la sala Drinkking 
(Rocafort, 101) una fiesta 
con todo su equipo, que 
se iniciará (23.45h) con la 
actuación del monologuista 
Raúl Pérez.

►  L'Alternativa Teatre 
estrena l’espectacle poètic 
«La primera pedra»

Divendres, a les 20h, 
s ’estrena a l'Alternativa 
Teatre (Marià Aguiló, 22) 
l'espectacle poètic «La 
primera pedra», amb textos 
de Carles Morell. Paulalba i 
Roger Busqué, per fruir de la 
llengua, els sentiments, la 
ironia i la música.

►  Concert dels Cantaires 
de Can Feu
Aquest divendres, a les 
17h, els Cantaires de Can 
Feu oferiran un concert al 
Complex d'Habitatges per a 
la Gent Gran de Sant Oleguer 
(Sol i Padrís, 58).

►  Els ex-Watussi tomen 
de nou al Jam Session
Jeroni Bernabeu i Robert 
Cantó, que van coincidir als 
històrics Watussi que van 
marcar època al Sabadell dels 
seixanta, s'han fet habituals 
al Jam Session del Raval 
de Dins, en format de duo i 
el nom d'Stardust. Aquest 
divendres tornaran a omplir-lo 
d'un públic més que fidel, al 
qual faran ballar i disfrutar.

Cineclub projecta ‘Más allá de las 
colinas’, l’última de Cristian Mungiu
Amb ‘4 meses, 3 semanas, 2 días’ , va triomfar a Cannes

J.A.

La Palma d'Or a Cannes al 
2007, amb 4 meses, 3 sema
nas, 2 días, va donar a conèixer 
al món el cineasta romanès 
Cristian Mungiu. El seu ultim 
llargmetratge, Más allá de las 
colinas, també va ser a Can
nes, i hi va guanyar el premi 
al millor guió el 2012. Aquest 
dijous (21 h) arriba a l'Imperial 
de la mà de Cine Club, des
prés d'haver estat emesa per 
La 2.

L'atenció pels personatges 
femenins i el punt de crítica 
de costums en el tema recor
da el d'aquells 4 meses, 3 se
manas, 2 días, En aquest cas. 
la historia de dues noies que 
havien mantingut una relació

‘Más allá de las colinas’ transcorre en un convent de monges

sentimental, i una d'elles s'ha 
fet monja en un convent orto
dox. Al retrobament segueix

un exorcisme. A causa del me
tratge, només se'n farà una 
sessió ■

CONCERT 
DE PIANO
Jorge Gil Zulueta

Dissabte 15 de març de 2014  
a les 10 del vespre

Bandes sonores 
W de pelrlícules, jazz,

composicions de The Beatles 
i presentació del nou disc: 

"Retalls*

125è aniversari de la Parròquia Sant Vicenç


