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Encarni 
Sánchez obre 
la dansa 
del 30 Nits

c. c.

30 -futo- 
SaL·ije

La dansa 
sempre ha 
tingut un 
espai a l'aire 
lliure al 30 
Nits i aquest 

dilluns arriba 
la primera proposta d’enguany 
a la Plaça del Dr. Robert. A les 
20h s ’hi presentarà Dance as 
air, de la companyia de dansa 
Encarni Sánchez.

Amb violoncel, percussió, 
música d’Stravinski (La con
sagració de la primavera) i àu- 
dio-visuals, els vuit ballarins 
posaran a la pràctica el seu 
lema -crear per compartir» i in
tentaran que els espectadors 
participin de la improvisació.

Les companyies Iron Skulls 
Co. (dia 14), Langmann Mari-
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La cia. de dansa Encarni Sánchez, que assaja a L'Estmch

blanca (dia 21) i. com a plat 
fort, Brodas Bros (amb el duo 
So/o 2 dels germans Fruitós

el 25 de juliol), completen el 
programa a la PI. del Mercat 
Central ■

El quartet 
Mèlt fa petit 
l’espai FOC del 
Ventura

REDACCIÓ

El jove quartet vocal Mèlt 
va deixar públic fora, dime
cres passat, al seu debut a 
Sabadell. A l'espai FOC van 
presentar Masterconcert, 
una adaptació a quatre veus 
d ’aquesta obra dels Kings Sin- 
gers, que consisteix en una 
suite de set números, cadas
cun d ’ells, inspirats còmica-

Un moment del recital de de Mètt, dimecres passat D. S.

ment en l'estil d ’un compositor 
de la història de la música. El 
recital també va incloure, però, 
música clàssica de diferents

èpoques i peces populars d ’ar
reu del món. El grup va dedicar 
el concert a la mezzosoprano 
Montserrat Torruella ■

FLAIXOS

►  □  Sant Vicenç porta 
«Working» a l’Espai 
Cultura pel 30 Nits

Després de tenir una 
bona acollida aquesta 
temporada al teatre 
creualtenc, el Sant Vicenç 
porta aquest dissabte 
(22h; 10 euros) el musical 
Working a l'amfiteatre 
de l'Espai Cultura de la 
Fundació Antiga Caixa 
Sabadell 1859. Un èxit de 
Broadway de 40 anys que 
dirigeix Oriol Alguersuari.

►  «Les noies de la 
sisena» en francès
L'Alliance Française inicia 
el seu cinema a la fresca 
del 30 Nits aquest dilluns 
(22h; gratuït) en versió 
original amb Les femmes 
du 6ème étage, film de 
Philippe Le Guay amb Lola 
Dueñas, Carmen Maura o 
Natalia Verbeke.

►  Veus de Sabadell 
convida Mònica Escribà
L'actuació mensual de 
Veus de Sabadell arriba 
aquest dissabte (17.30) a 
l’Espai Cultura amb l’esola 
de dansa Mònica Escribà 
de convidada.

►  Tango Sur, dúo de 
voz y piano en el Àgora
Hugo Ramírez (voz) y 
Marcelo Arnal (piano), 
Tango Sur, actúan este 
domingo (21h) en el Espai 
Àgora de Sant Oleguer 
dentro del 30 Nits.

►  Segona funció de 
«Pop&Rock»
El centre cívic de Sant 
Oleguer acull dissabte 
(18h) la segona funció de 
«Pop&Rock 2014», concert 
de l'Esbart Barcino per

«Working», del Sant Vicenç

cantar èxits de Miguel Ríos, 
Fito y Fitipaldis, Queen, Eric 
Clapton, The Baseballs, Los 
Rodríguez...

►  Patricia Teles posa 
accent brasiler diumenge a 
La Capella

Amb ritmes brasilers (samba, 
bossa, MPB...) però moltes 
influències, la cantant Patricia 
Teles passa diumenge 
(19.30h) per La Capella 
(Parc de Can Gambús) amb 
el seu qu a rte t«+ Que Bossa 
Project».

►  Afro Friky Band toca en 
El Nuevo Mundo del Tapeo
La contagiosa afro-fusión de 
la Afro Friky Band, que lidera 
el sabadellense Dinoh Kossi, 
llega este sábado (23h) al 
bar El nuevo mundo del tapeo 
(Mauberme. 8).

►  Mercè Martínez a 
Terrassa amb el musical 
«Testimo, ets perfecte...»

L’actriu sabadellenca Mercè 
Martínez va obtenir el Premi 
Butaca a la millor intèrpret 
de musical amb T'estimo, 
ets perfecte, ja et canviaré, 
i aquest dilluns 7 de juliol 
actua amb aquest muntatge 
al Centre Cultural de Terrassa, 
dins la Festa Major del 
municipi. Dirigit per Elisenda 
Roca, l'espectacle té altres 
premis com el Butaca i el Max 
al millor musical.

E. BAR NO LA

La Mediterrània enalteix la música de cobla

Les sardanes de Conrad Saló i 
Ricard Viladesau van protagonitzar 
el concert de la Cobla Mediterrà
nia de dijous passat a l ’auditori de 
l ’Espai Cultura, on es va traslladar a 
última hora. El festival de Joventuts 
Musicals continuarà el dia 10 amb

Thalassa (Ibèria), el 14 amb la Coral 
Belles Arts {L'esplendor de la música 
a les portes del 1714) i el 17 amb 
Música al teu gust, on l'Orquestra de 
Cambra Terrassa48 comptarà amb 
Alicia Pérez enlloc de l’anunciada 
Mercè Boladeras.

Recital dels solistes dels Amics de l’Òpera
E BARNOLA

Mima Lacambra, presidenta de 
l ’Associació d'Amics de l'Òpera de 
Sabadell, va fer un sentit parlament, 
dimecres passat, en record de la 
gran mezzo sabadellenca Montserrat 
Torruella, de la qual s'acabava de 
saber el traspàs. Va ser en el concert

d ’estiu de l’AAOS a La Faràndula, on 
no cantava el cor però sí quatre des
tacats solistes de les darreres tem
porades líriques: la soprano Eugènia 
Montenegro, la mezzo Laura Vila, el 
tenor Albert Casals i el baríton Carles 
Daza, amb Andrea Àlvarez al piano.


