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FLAIXOS

►  El Último Tributo, dúo acústico en el Griffin

Las versiones de El Último de la Fila llenarán este sábado 
el Griffin de Ca n'Oriac (La Segarra, 25) con el grupo El 
Último Tributo, que se presentará en esta ocasión (23.30h) 
en form ato de dúo acústico. Su actual gira con los éxitos de 
Manolo García y Quimi Portet les ha llevado por Barcelona. 
Valencia. Madrid y Zaragoza.

La corrupció i el Metro, tema de les 
caramelles d’avui i demà al Centre
Estrella Daurada i Amics de l ’Acordeó animen les cantades
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L’Estrella Daurada a les caramelles de Tany passat, al Mercat
^  Musical cabareter 
amb TEsbart Barcino per 
la Cent Gran

-¡Tarde peligrosa! 
D ivertimentos cabareteros-, 
és el títo l del musical que 
ofereix aquest d issabte 
(17h) l’Esbart Barcino, 
organitzat per la Llar de la 
Gent Gran Can Borgonyó- 
Concórdia -que  presideix 
Maria C ruells-, amb motiu 
de la celebració del Xilè. 
aniversari del Centre Cívic 
de la Concordia. Ho dirigeix 
Tomàs Rodríguez amb 
direcció musical de Gemma 
de la Rosa al mateix auditori 
del centre cívic.

^  Wagner Pa al segon 
concert d’aniversari del 
Bar Balboa

El primer any del Bar Balboa,

al carrer Fortuny, no es podia 
celebrar d ’altra manera que 
amb bona música en viu, 
un deis atractius del cèntric 
local. Ahir tocava Patch i 
aquest d issabte és el torn 
del brasiler estab lert a 
Barcelona Wagner Pa amb la 
seva captivadora mixtura de 
sons ballables i m estissos.

►  La Bàscula estrena 
«El retaule del flautista»
Basada en la faula El 
flautista d'Hamelin, l ’obra El 
Retaule del flautista, de Jordi 
Teixidor continua plenament 
vigent i atractiva per la seva 
crítica social amb petits 
tocs musicals. El Grup Tatxa 
ofereix una versió pròpia a 
La Bàscula (Gorina i Pujol, 
60) des d ’ahir i fins el 18 de 
maig, divendres i d issabtes 
a les 21 .3 0  i diumenges a 
les 18h.

J.A.

La Societat Coral Estrella 
Daurada, fidel a les carame
lles des de fa 58  anys. posarà 
un punt d 'hum or a la fatiga ciu
tadana arran les obres del Me
tro. I com la coral mixta Amics 
de l’Acordió, que encapçala 
l'acordionista Frederic Mona- 
sor, abundaran en la qüestió 
de la corrupció política, en ple
na actualitat.

-D'Urdangarin al M illet i del 
Pujol fins al Bustos, no se sap 
si son pillets: hi ha parers per 
to ts  els gustos», diu una de 
les estrofes que sota la tona
da de Clavelitos han composat 
per l’ocasió els i les cantaires 
dels Amics de l'Acordió. Dis
sabte al migdia les cantaran 
al Mercat Central, i per la tar
da voltaran entre el carrer de

C. C.

El moment dolç que viu la 
companyia teatral de Sabadell 
Al Galliner -recentm ent es 
declarava finalista  al premi de 
teatre del BBVA- viurà aquest 
dissabte tota una festa en 
companyia de col·laboradors, 
artis tes i representants muni-

Sant Antoni i la Rambla. A més 
de dissabte, l ’Estrella Daurada 
també cantarà diumenge pels 
carrers i places del Centre, i fa-

cipals amb motiu del seu desè 
aniversari.

La cita, amb ‘photocall’ 
inclòs, és partir de les 22h. a 
l'EstruchBar (Sant Isidre, 140), 
on s ’estrenarà el documental 
realitzat sobre aquests deu 
anys de trajectòria.

Al Galliner es va estrenar amb 
Tres tris tos traumes (muntatge

rà present com el carnaval í les 
caramelles van assenyalar els 
inicis del moviment claverià, fa 
més d'un segle i mig ■

que recuperaran el novembre) 
i s 'ha mogut en el terreny de la 
comèdia fins que recentment, 
i amb ganes de fer un sa lt a 
la professionalització. va fer 
un gir amb la seva adaptació 
ú'Els justos, de Camus.

Tot això es celebrarà en una 
vetllada conduïda per Carles 
Baldellou i que inclourà la pre
sentació del nou logotip de la 
companyia.

El documental és un treball 
d'Amau Espejo i Contracorrent 
i hi participen «actors del pano
rama teatra l de Catalunya, 
polítics i gent de! món del tea
tre de Sabadell», amb Elisabet 
Carnicé de presentadora ■

Al Galliner munta una 
festa pel seu desè 
aniversari a l’EstrucliBar

ESTEVE BARNOLA

Emotiu record per a Maite Mòdol

La coneguda a rtis ta  i dina- 
mitzadora cultural sabade- 
llenca recentment traspas
sada. Maite Mòdol, va ser 
homenatjada el passat d i
jous a l'Acadèmia de Belles 
Arts. Aquesta entita t també 
exhibeix obra diversa de la 
seva variada trajectòria amb 
el títo l «L'artita, la poetessa.

la dona» fins el 4 de maig a 
la seu del Passeig Manresa 
al costa t d ’a ltres de Marta 
Juvanteny i Jose Ferrer. Di
jous, Paquita Company, Nuri 
Marlet, Estve Sabater, Neus 
Segalés, Joan Serra. Carme 
Tortajada i Pere Urpí van lle
gir poemes amb música en 
un emotiu record ■

La Joventut de La Faràndula porta 
la seva Blancaneus al Poliorama
Es veurà els propers quatre diumenges al migdia

REDACCIÓ

No és cap novetat que la 
Joventut de la Faràndula es 
presenti al cicle del Teatre 
Poliorama de Barcelona però 
poden estar altre cop orgullo
sos de portar-hi un dels seus 
èxits de la temporada infantil i 
juvenil de Sabadell, la Blanca
neus i els 7 nans.

La primera funció és aquest 
diumenge i es repertirà aquest 
dia de la setmana fins el 25 
de maig, a les 12.30h., amb 
un total de quatre representa
cions.

Aquesta versió del conte 
clàssic dels germans Grimm 
és pur ritme. A l'excel·lent 
música composada per Keco 
Pujol cal afegir les coreogra-
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El muntatge acumula més de 10.000 espectadors

fies de Montse Argemí. de l'e s
cola de dansa Bots. Amb més 
de 1 0 .000  espectadors a les 
espatlles, la Blancaneus faran

dulera té també un convidat 
especial, Jordi Banacolocha. 
com a mirall màgic. Encara 
que sigui amb projeccions ■


