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ESPECTACLES

Vespres de dramatúrgia al Museu del Gas
Òscar Castellví i Andrea Montero (La Riera) obriran el cicle a l’espectacular mirador
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Andrea Mon
tero, actriu 
de La Riera, 
Jordi Bana- 
colocha o el 
p e r i o d i s t a  

de RAC1 Jordi 
Basté són alguns dels actors 
que, junt amb els de la compa
nyia sabadellenca Al Galliner, 
protagonitzen a duo els nous 
•Capvespres de dramatúrgia» 
que organitza cada dijous 
(19h; 2 euros) el Museu del 
Gas al seu mirador durant el 
festival 30 Nits.

El primer arriba aquesta set
mana amb Equipatge, demà, 
un text de Marc Rosich que 
interpretaran Òscar Castellví 
i la citada Andrea Montero. 
Segons ha explicat Albert Gon
zález, d'Al Galliner, la compa
nyia porta la direcció artística 
del cicle i ha triat els textos 
d'anteriors edicions del Tor

neig de Dramatúrgia del Festi
val Temporada Alta de Girona. 
D’allà va sortir, sense anar 
més lluny, l'embrió d'El crèdit, 
de Jordi Galceran.

Les sessions duren una 
hora aproximadament i en cas 
de pluja es traslladarien a l’ in
terior. El dijous següent (dia 
17) serà el torn de Marc Rius i 
Jordi Basté amb La força cen
trífuga, de Marc Artigau. El pro
grama inclou textos d'autors 
tan coneguts com Jordi Casa
novas, Marc Crehuet, Mercè 
Sarrias. David Plana. Paco Mir 
o Carol López.

Al Galliner, que seguirà amb 
les sessions fins el 28 d'agost, 
imparteix paral·lelament un 
curs de teatre sobre obres de 
Shakespeare (en el marc del 
450è aniversari de la seva 
mort) a l’Estruch, amb tres 
grups i des d'una aproximació 
diferent, «més des del joc».

Mentrestant, i en previsió de 
pluja, el festival municipal 30

Marionetes Nòmades presenten « □  tresor del pirata» aquest dimarts a l’Amfiteatre

Nits traslladava ahir l’especta
cle de dansa Dance as air al 
18 de juliol a la mateixa Plaça

del Dr. Robert. Aquest dimarts 
(18.30h) hi ha la segona cita 
del cicle familiar a l'Espai Cul

tura de l'Antiga Caixa Sabadell 
1859 amb E/ tresor del pirata, 
de Marionetes Nòmades ■

ACTUACIONS DEL FESTIVAL 30 NITS
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Un «foraster»» terminal. Rostre d’allò més popular pel progra
ma «El foraster» i abans a Teatre de Guerrilla, el públic que va anar a 
veure Quim Masferrer divendres a La Faràndula es va trobar un actor 
en cadira de rodes que s ’enfronta a la seva última hora i mitja de 
vida. L'espectacle, Temps, era una aposta de la promotora UiU.

Acrobàcies a to t ritme. Sabadell és ciutat «amiga» del circ i l’espai de creació 
L'Estruch és un centre d'aquesta especialitat. L'atractiu de ¡Disparate!, vibrant especta
cle de Cacophonic Pictures Orkestar que es veurà al Grec, hi va encaixar molt bé.

La Banda. Un
nombrós públic va 
omplir la Plaça del 
Dr. Robert la tarda 
de dissabte per gau
dir de «Música... a 
escena!», el variat 
i conegut progama 
que, sota la batuta 
de Bernat Castille
jo. va passar per 
pasdobles, polques 
o sardanes a més 
d'òpera i sarsuela.
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