
32 Diari de Sabadell E S P E C T A C L E S Dijous, 8  - Divendres, 9  de maig del 2014

L’Agora es 
converteix en 
un prostíbul 
a «Cendres»

REDACCIÓ

La intensa activ itat de 
l ’espai Àgora de Sant 
Oleguer (Sol i Padrís, 93) 
passa avui per l'habitual 
festa swing amb Crazy 
Legs i divendres l'esce
nari s 'obre de nou amb 
Arbredecabra amb Cen
dres (21 .30h; 8  euros).

Es tracat d 'una adap
tació d 'extractes de dife
rents obres de Bertolt 
Brecht, realitzada per 
l ’actriu i directora Ara
celi Enrech. És el primer 
projecte de la companyia 
Arbredecabra, arrelada al 
Moíanès, i formada per 
l'escrip tor m allorquí Joan 
Adrover, l'a rtis ta  man re
sana Laia Costa i l'actriu  
Sílvia Martín.

Cendres mostra l ’es
perit de supervivència 
de tres prostitutes que 
sobreviuen a la guerra 
en un vagó bar enganxat 
als trens m ilitars. Els pro
tagonistes convidaran a 
cantar, beure i fumar, tot 
amb l ’afany de no perdre 
l’esperit alegre i pujar la 
moral del públic. La parti
cu larita t de l’obra és que 
les escenes es succeei
xen en un espai real, amb 
la qual cosa, el públic 
assiste ix a un prostíbul 
i no a veure una obra de 
teatre ■

Espectacle a l’escola 
de dansa The Company
Dissabte, amb dansa, música i vídeo

c. c.

Un solo del ballarí Carlos E. 
Bonilla amb els músics Lluís 
Rueda i Càndid Coll, i l ’estrena 
del nou vídeo de Pina (Clara 
Tena i Sara Fontán) són els 
principals ingredients de l'o ri
ginal esdeveniment que acul 
aquest d issabte, obert a to t el 
públic, l'escola de dansa The 
Company, al número 18 del 
carrer Sant Josep.

Les portes s ’obriran a les 
19h, amb entrades a 5 euros 
(3 e ls socis de La Llançadora,

col·lectiu cultural que col- 
labora), amb servei de bar.

Primer es projectarà Conti
nent, de Pina, un projecte d ’im
provisació en diversos espais 
amb música i dansa. Sara Fon
tán és coneguda pels grups 
Manos de Topo, Pérez, Medi
evo o Després de la Generació 
Feliç.

Per la seva banda, Carlos 
E. Bonilla ballarà Manatan, 
on una persona es converteix 
en música. Li fan costa t dos 
m úsics de l'escena under- 
ground i pop de nova fornada,

PERE ARTAL

□  ballarí Carlos L  Bonilla, en la seva peça «Piay»

Càndid Coll i el sabadellenc 
Lluís Rueda, que han passat 
per Murnau b. El Petit de Cal

Eril, Jacquard Recs, Mardou... 
Rueda és programador musi
cal, guitarrista i cantant ■

Aritmética obre 
la temporada 
de la
Coordinadora

REDACCIÓ

El restaurant La Sargantana 
(Sant Cugat, 8) acull aquest 
divendres dia 9  l'obertura de 
la temporada de concerts de 
la Coordinadora de Músics de 
Sabadell, que està protagonit
zada pel grup de pop en caste
llà Arimética.

Amb un single que protago
nitza Coto Matamoros al vídeo- 
clip, Aritmética Formal, el grup 
vallesà està gaudint de força 
projecció. Presenten el seu 
treball, un EP dde m itja dot
zena de tem es titu la t El Jardín 
de Aris, influït per referències

FTP

Imatge promocional d’Arítmética

del gènere com Antonio Vega, 
Los Secretos o Alejandro Sanz 
però amb un toc més modern 
a l'es til del panorama musical 
entorn a Blind Records.

El concert d ’Aritmética,
banda originarà de Ripollet, 
(h ttp ://a ritm e tica .b a n d ca m p . 
com) està anunciat a les 19 .30  
hores. L’entrada és lliure ■

Harrison, 
un reporter 
de guerra 
al Cineclub

REDACCIÓ

Ha rrison ’s Flowers 
(Las Flores de Harrison, 
2000), de Elie Chouraki, 
la pel·lícula d ’aquest 
dijous de Cineclub a l’ Im
perial (20h i 22.30h) 
forma part de la secció 
especial Segle XX. Un 
passat recent: Conflictes i 
Pau, lluita per la dignitat. 
Harrison, un prestigiós 
reporter de guerra, des
apareix a Iugoslàvia i la 
seva dona Sarah, deci
deix arriscar-se a anar a 
buscar-lo ■

FLAIXOS

►  L’Alberikus Blues 
Band actua divendres 
al Jam Session del Raval
El Jam Session, l'h istòric 
club de jazz del Raval. 
s ’obre cada cop més al 
blues. Després de l'èxit del 
sabadellenc Jordi Mourelo 
i de l'habitua l activ ita t de 
Lluís Coloma, divendres 
acollirà l'A lberikus Blues 
Band, la banda del 
guitarrista  Jordi Alberich 
que va marcar època fa 
una dècada i ara torna 
amb Paul Keenan (veu), 
Víctor Majarín (baix) Miquel 
Garcia (teclats), Jordi Sanz 
(saxo) i Vicenç Escobairó 
(percussió).

^  Monòleg de Miguel 
Á. Marín al Green House

El còmic badienc Miguel 
Àngel Marín tom a al pub 
The Green House, on 
sempre triom fa. Aquest

L’Alberikus Blues Band

divendres, a partir de les 23h, 
oferirà un monòleg amb nous 
continguts.

^  Jam Sesión i música en 
viu al Wild Geese
Com cada dijous, a partir 
de les 22h, hi haurà una 
jam -session al pub The Wild 
Geese, amb Arbey Guevara, 
Sergi Coch i Didac Serrano.

I divendres i d issabte, a les 
23h, música en viu amb les 
bandes The Band Olers i 
Ocultos 2 .0 , respectivament.

►  Jos Racero toca a 
l’Hotel Matadepera
El cicle «Dijous a l'Hotel- 
porta aquesta setmana Jos 
Racero a l'Hotel Matadepera 
(23h), on presentarà el seu

Jos Racero

nou treball que roda per to t 
Espanya amb un pop-rock 
personal (www.josmusic.net).

►  Impaktes Sessions amb 
Dj Gustavo Mujica
Impaktes Visuals (Sant 
Francesc, 15) continua 
aquest dijous amb les 
seves sessions de DJs i 
convida Gustavo Mujica. amb

un vespre electrònic que 
s ’allargarà entre les 19 .3 0  i 
les 22 .3 0  hores.

^  Concert del 
Conservatori a Belles Arts
Els alumnes de cambra i 
guitarra del Conservatori de 
Música de Sabadell són els 
convidats al cicle de concerts 
d 'aquest díjus a l’Acadèmia 
de Belles Arts (19h), al 
número 22 del Pg. Manresa.

►  Teatre de carrer de 
Residual Gurus a L’Estruch
En format d 'assaig obert del 
seu espectacle The/Trash/ 
Converters/Mantra/Trip/Band, 
la companyia de teatre de 
carrer Residual Gurus actua 
aquest divendres a a l 'Estruch 
(18h) per al públic en general. 
Al migdia faran una sessió per 
a escolars. L’espectacle, amb 
instrum ents de percussió 
reciclats, es realitzarà al pati 
de l’equipament municipal del 
carrer Sant Isidre, 140.


