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FLAIXOS

►  Marcos Rodríguez presenta «Aviones de papel»

El pequeño teatro L'Alternativa acoge este sábado la 
actuación de Marcos Rodríguez, actor de larga trayectoria 
en musicales como «Hoy no me puedo levantar». Aquí 
presentará (19h; 10 euros) el repertorio de su disco Aviones 
de papel, en un formato muy cercano y acústico.

►  II Quartetto 
Stravagante actúa 
a la sala Balboa

Les versions de Nina 
Simone, Amy Winehouse, 
Renato Carossone, Nat King 
Colé, Michael Jackson o 
Van Morrison que ofereix 
II Quartetto Stravagante 
es podran sentir aquest 
dissabte (22h) al bar Balboa 
del carrer Fortuny. Un toc 
de swing i pop amb espai 
per a la música italiana que 
signen els sabadellencs Xavi 
al piano, Quim a la bateria, 
Victor al contrabaix i baix 
elèctric i Martí a la veu.

►  Tributo a AC-DC en La 
Sala con Sin City
El grupo Sin City ofrece este 
sábado un concierto con sus 
versiones de AC-DC en La 
Sala (plaza Laietana. 48). 
Antes, hacia el mediodía, 
tendrá lugar un vermut 
musical que se repetirá el 
domingo.

^  The Alvians, pop-rock 
de Sabadell en el Gríffin

Joven banda sabadellense 
de pop-rock, The Alvians 
llega este sábado al ciclo 
de conciertos del Griffm (La 
Segarra. 25; 23.30h) para 
ofrecer su amplio repertorio, 
con distintas versiones y 
algunos temas propios.

^  Von Haus Bríider trío 
en el bar del Estruch
Con entrada gratuita, 
este sábado actúa en el 
EstruchBar (Sant Isidre, 140) 
el Von Haus Brüder trío con 
su Acid-funky-groove (22h).

►  Festival del MAPA al 
Centre Cívic de Ca n’Oriac
Diumenge, a les 17h, 
l'Associació MAPA organitza 
un festival amb l ’actuació 
de Conchi Carmona, Leo 
Rodríguez. Miguel ‘El 
Linense' y Rafita. El Abuelo 
Tomás. Las Revoltosas, i 
Elvira y Antonio.

ESTEVE BARNOLA

«Casa i vent» amb Rol Cruells

El músic sabadellenc Rol Cruells va tocar dimecres passat 
a l'Espai Cultura el repertori del seu últim disc, Casa i vent, 
on es sitúa entre el folk mediterrani i el bluegrass nord-ame- 
ricà. Es presentava amb el seu grup dins el cicle de Joven
tuts Musicals, jus t abans de la gira d ’Els Amics de les Arts, 
on torna a participar com a baixista.

El mentalista David Baró estrena 
espectacle amb Joana Andreu
La filla del Màgic Andreu i el sabadellenc, dissabte a l’Àgora

C.GASCÓN

A la recerca de la màgia és 
el títol del nou espectacle que 
uneix la màgia clàssica i visual 
de Joana Andreu, filla del Màgic 
Andreu, amb el mentalisme del 
sabadellenc David Baró.

Junts per primer cop a un 
escenari, l'estrenen aquest 
dissabte (20h) a l'Espai Àgora 
del centre cívic de Sant Oleguer 
(Sol i Padrís, 93).

Actuant individualment i 
junts, la proposta segueix el fil 
d'una «aventura plena d'efec
tes màgics i mentals incre
ïbles tot viatjant a diferents 
parts del món, l'índia, Egipte... 
i fins hi tot viatjant en el temps 
a l’Oest Americà o els pirates», 
anuncien.

Pensat per a tota ia família, 
l'espectacle ha estat dirigit pel 
propi Màgic Andreu. «Volíem 
fer-lo els tres però ara ell és 
a Nepal amb un projecte de 
Somriures sense Fronteres, on 
ajuda nens del carrer a través 
de la màgia», explica Baró.

Iniciat en la ventriloquia de 
molt petit i després convertit 
en mag. el 2011 David Baró 
va passar a dedicar-se només

David Baró i Joana Andreu, filla del Màgic Andreu

al mentalisme, la disciplina 
«intel·lectual» de la màgia. A 
l'Àgora «van confiar en mi», 
recorda Baró, així que els està 
molt agraít i s'hi sent «com a 
casa».

Estil del pare
Fill del Mag Lino (Josep M. 
Baró), el sabadellenc té com 
a referent inevitable Anthony 
Blake, diu. Quant a la Joana, 
indica que «té tot l'estil del 
seu pare». De fet, afegeix, «ell 
va crear escola; tots els mags 
catalans tenen alguna cosa

del Màgic Andreu».
A aquesta primera presenta

ció d ’A la recerca de la màgia 
es veuran, entre d’altres efec
tes, telequinesis, objectes que 
volen per l'escenari, una gran 
il·lusió i màgia clàssica.

David Baró està vivint un 
moment dolç com a mentalista 
i és requerit a un gran ventall 
d'esdeveniments arreu de l'Es- 
tat. Ara acaba de passar amb 
gran èxit per Alimentaria. Sor
tir al programa Tu sí que vales 
de Telecinco li ha obert moltes 
portes, reconeix ■

«Llepafils», 
un dolç punt 
final a LaSala

C. C.

L'última proposta de la 
temporada familiar a LaSala 
Miguel Hernández és Llepa
fils, on la companyia Al Detall 
utilitza una cuina i els titelles 
per fer volar la imaginació i 
distreure els menuts que no 
volen menjar. Es veurà diu
menge a les 18h (4-6 anys).
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Humor, imaginació i jocs, els millors aliats a la cuina

Dansa 
Bollywood 
espectacular 
i solidària

C. C.

La Fundació Vicente Ferrer 
recollirà fons per un projecte 
a l'índia amb Espectacular 
espectacular, un nou especta
cle de dansa Bollywood que 
s'estrena aquest diumenge 
(18.30h; 10 euros) a La Faràn
dula. A càrrec del Centre Asana 
de Sabadell, està inspirat en

7
Part dels ballarins i ballarines del Centre Asana

la pel·lícula Moulin Rouge però 
ambientada al Rajasthan. Un 
jove músic de sitar que perd la

inspiració viatja a l ’estat indi i 
hi trobarà la veritat, la bellesa 
i l’amor ■


