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FLAIXOS

Blues Captain actua 
en «petit comité» al 
Sifón Bar de Can Llong
Una de les millors bandes 
de blues-rock de Sabadell 
és, sens dubte, el trio 
Blues Captain. formada 
per Jordi Mourelo (guitarra 
i veu), Aitor Chartos (baix) 
i Ricard Lujano (bateria). 
Aquest divendres dia 18 
actuaran en 'petit comité’ 
al Bar Sifón, al carrer 
Budapest, 59-61 (Can 
Llong). La cita és a les 
22 h. (reserves al telf.
93 7463927).

^  «Un gran equipo» i 
un curt de Jesús Méndez 
a La Capella

En el marc del 30 Nits, 
el restaurant La Capella 
projecta aquest dijous 
(21.30h) cinema a la 
fresca amb Un gran equipo, 
del director francès Olivier 
Daban -una comèdia plena 
de positivitat sobre el món 
del futbol-, precedit per 
l'estrena d'un curtmetratge 
del sabadellenc Jesús 
Méndez, Silencios. El 
protagonitzen Marisa 
Paredes. Alba Ferrara i 
Roger Pera, que el van 
rodar a Sabadell a finals 
del 2013.

►  LEverest al cinema 
de muntanya de 
Tamfiteatre

High and hallowed:
Everest 1963, de David 
Morton i Jake Norton, 
és un documental sobre 
l ’expedició nord-americana 
que el 1963 va arribar al 
cime del món per dues 
rutes diferents. Premi a la

Jordi Basté i Marc Rius llegeixen 
un text del premiat Marc Artigau
Dijous als «Capvespres de dramatúrgia» del Museu del Gas
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El trio Blues Captain

millor pel·lícula del Festival 
BBVA de Cinema de Muntanya 
de Torelló (2013), aquest 
divendres (22h; gratuït) es 
projecta a l'amfiteatre de 
l'Espai Cultura de la Fundació 
Antiga Caixa Sabadell 1859 
en el marc del 30 Nits.

►  Jam Session y primera 
final del Concurso de 
Músicos del Wild Geese

La programación del pub de 
la plaça de l ’Àngel The Wild 
Geese llega a su punto álgido 
con la primera final de su 
Concurso de Músicos, que 
tendrá lugar este viernes, 
a partir de las 23h, con las 
actuaciones de: Txema del 
Mar, Scelion y Tisana. La otra 
final tendrá lugar el viernes 
de la próxima semana. Pero 
antes, concretamente hoy 
jueves, se desarrollará la 
tradicional Jam Session, a 
partir de las 22.30 horas, con 
Mr.Sergi Coch y micro abierto 
para todos los músicos que 
se quieran apuntar. Y atención 
a este sábado, porque habrá 
más música en vivo (23h) 
con la actuación de la banda 
sabadellense Jou Blues, que 
debuta en esta sala.

Un deis tex
tos finalis
tes del III 
Torneig de 
D r a m a t ú r 
gia. al Tem
porada Alta 

de l'any passat, va ser La força 
centrífuga, de Marc Artigau. 
Dramaturg i director barceloní 
que ha estat premiat per obres 
com Ushuaia, Les sense ánima 
o Caixes, i que té també una 
reconeguda trajectòria poètica, 
ubica La força centrífuga a un 
garatge públic de matinada i 
el desenvolupa en clau de 
thriller. És «una història fosca 
plena d'interrogants- on un 
jove advocat decideix deixar- 
ho tot un dia per l'altre i mar
xar lluny, però abans es troba 
amb el misteriós vigilant del

Jordi Basté

garatge on hi té el cotxe amb 
el que ha de fugir.

Aquest dijous (19h) la his
tòria prendrà cos al Mirador 
del Museu del Gas, en el marc 
del cicle «Capvespres de dra
matúrgia». de la mà de l ’actor 
sabadellenc de la companyia 
Al Galliner Marc Rius i un convi
dat mot especial: Jordi Basté,

Marc Rius

el popular periodista radiofònic 
de RAC1. Basté, per cert, ja té 
experiència en lectures drama
titzades (amb la comèdia El tri
omf de la fonètica, de Martí de 
Riquer, per exemple).

El nou cicle del Museu del 
Gas, dins el 30 Nits, està coor
dinat per Al Galliner i s'allar
garà cada dijous fins l'agost ■

La dansa 
contemporània 
al Mercat

REDACCIÓ

Emergent companyia de 
dansa barcelonina integrada 
per ballarins de diferents punts 
de la península, Iron Skulls 
Co. va desplegar la seva força 
en l'última sessió a l'aire lliure 
dins el 30 Nits, dilluns passat. 
Van presentar Nur, espectacle 
creat en residència a l'Estruch, 
l'equipament municipal de les 
arts escèniques ■

U .  FRANCO

Els ballarins d'Iron Skulls Co., en plena acció dilluns passat

IX . FRANCO

La Coral Belles Arts viatja al 1714

Les constants evocacions al 1714 
pel Tricentenari han trobat una encer
tada proposta musical amb la Coral 
Belles Arts de Sabadell, que va tor
nar a cantar aquestes peces de Hàn-

del, Martínez Bravo. Caldara o Michel 
Richard de Lalande, aquest cop dins 
el 30 Nits i el festival de Joventuts 
Musicals. La vetllada a l ’amfiteatre, 
amb narrador inclòs, va triomfar.

IX . FRANCO

El Circ Pistolet omple Tamfiteatre

L'espectacle Cabaret Pistolet va fer 
les delícies de petits i grans, dimar- 
trs passat dins el cicle de la Fundació 
Antiga Caixa Sabadell, amb la força, 
la precisió i l'humor dels clàssics de

l’acrobàcia i els malabars. Excel·lents 
en els equilibris de conjunt i amb un 
número de diàbolo de gran nivell, 
els artistes van sorprendre amb una 
entranyable sessió.


