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Rah-mon Roma presenta 
el disc «Ràdio Europa» 
divendres a l’Àgora
Amb versions originals i adaptades

Una de les funcions de l’espectacle «Ràdio Europa», que ara veu la llum en disc

C. GASCÓN

Coincidint amb els seus 30 
anys de trajectòria artística, el 
cantant-animador infantil i ron
dallaire» Rah-mon Roma pre
senta un nou disc titu la t Ràdio 
Europa, on fa un viatge per un 
munt de països del Vell Con
tinent amb cançons i danses 
infantils en la seva versió idio
màtica original i també l ’adap
tada al català.

L'acte de presentació és 
aquest divendres (21.30h) a 
l'Espai Àgora del centre cívic 
de Sant Oleguer (Sol i Padrís, 
93), que s'obrirà amb una 
estona de concert amb el quin
tet del sabadellenc, la banda 
anomenada Els Dials.

El disc. que també és espec

tacle, s'ha finançat amb micro- 
mecenatge a través de la pla
taforma Verkami. Part dels 
mecenes estan convocats 
divendres, justament, per rebre 
el seu exemplar de CD.

S’ha llançat al mercat en 
suport físic i digital en català 
(amb llibret il·lustrat) i només 
digital en castellà, segons ha 
explicat el sabadellenc.

Dotze cançons
La dotzena de cançons edita
des inclouen el francès, grec. 
portuguès, turc, rus, català, 
anglès, finlandès, italià i cas
tellà, a més de dues peces 
instrumentals d ’Alemanya i 
Sèrbia. All mateix s'ha encar
regat de la selecció i adaptació 
amb la companyia dels músics

Oriol Cases (enregistrament, 
mescla, masterització i pro
ducció, programacions i bate
ria). Núria Lozano (acordió 
diatònic), Arnau Berenguer 
(guitarres elèctrica, acústica 
i espanyola) i Abraham Creus

(baix). Però hi ha hagut un 
munt de col·laboradors, com 
Dani Carbonell. Eduard Iniesta 
o David Calvo, sense oblidar 
el responsable del disseny, 
il·lustracions i grafisme del lli
bret i de l’espectacle, el saba

dellenc Werens (Ramon Puig).
Tot apunta, però. que aquest 

només és l’inici d ’un projecte 
musical que recorrerà més 
zones geogràfiques a través 
de ritmes populars i diferents 
volums ■

Cineclub reprèn el cine en 
versió original a l’Imperial 
amb «La vida d’Adèle»

Les dues protagonistes de «La vie d’Adèle» (La vida d’Adèle, 2013), d’Abdellatif Kechiche

REDACCIÓ

Adèle és una adolescent de 
quinze anys que descobrirà una 
forta atracció i uns sentiments 
per Emma, una noia de cabell 
blau. Això produirà la descom
posició del seu món anterior i 
l'enfrontament als prejudicis 
del seu entorn.

Amb La vie d'Adèle (La vida 
d’Adèle, 2013), d’Abdellatif 
Kechiche, i dins la secció espe
cial Mes del Cinema Francès, 
Cineclub reprèn aquest dijous 
la seva programació setmanal 
de cinema en versió original 
subtitulada a l’ Imperial.

FLAIXOS

►  Dues funcions de 
«Recuperant Sagarra!» 
a L Alternat i va

Plantejat com una Lectura 
dramatitzada, amb diàlegs 
versejats d’obres de 
Josep M. de Sagarra com 
Reina, L'hostal de la Glòria, 
Un estudiant de Vic i La 
Rambla de les floristes, 
arriba al teatre L'Alternativa 
Recuperant Sagarra!.
Les funcions són aquest 
divendres (22h) i dissabte 
(19h) a càrrec de TIC 
Escènic, amb els intèrprets 
Mònica Mimó i Joan Soler 
dirigits per Jeroni Oller. 
Aquesta s'alterna, per cert, 
amb una altra «lectura» 
de la companyia, Tastets

Aquest cop hi ha una ses
sió única a les 21 hores, en 
col·laboració amb l'Alliance 
Française, ja que s'allargarà 
els 180 minuts que duren les 
parts 1 i 2 del film.

El Mes del Cinema Francès 
continuarà amb l’Alliance i Cine
club dijous vinent 2 d ’octubre 
amb Camille Claudel, 1925, de 
Bruno Dumont. Dilluns 6 d ’oc
tubre l'entitat de la Casa Taulé 
projectrà gratuïtament Louis- 
Michel, de Benoít Deléphine, 
i dijous 9 d ’octubre l’ Imperial 
acollirà L'écoume des jours (La 
espuma de los días), de Michel 
Gondry. Les properes sessions

d'Apel·les Mestres, que 
s'ofereix dissabte a les 22h. 
i diumenge les 19h al teatre 
del carrer Marià Aguiló. En 
aquest cas hi intervenen 
Josep Maria Roviralta i David 
Vila i Ros.

^  iam Session i música 
en viu al WiW Geese
Aquest dijous, a partir de les 
22.30 hores, el pub The Wild 
Geese organitza una Jam 
Session amb Mr. Sergi Coch, 
oberta a tots els musics 
de Sabadell i el Vallès a 
partir de les 22,30 hores. I 
divendres, Antonio Quintana 
en concert, amb Joel Borras 
al ’cajón’, ens alegraran la 
nit amb las sevas rumbetes 
i la seva música a partir de

al multicinemes de la Rambla 
seran L'inconnu du lac (El des
conocido del lago, d'Alain Gui-

raudie) el dia 16 i Les diables 
(Los diablos), de Christophe 
Ruggia el 23. Paral·lelament,

l’Alliance continuarà amb les 
seves projeccions cada dilluns 
a la seva seu ■

les 11 de la nit.

►  Doble monòleg al pub 
The Green House
Aquest divendres, a partir 
de les 23 hores, el pub The 
Green House de l ’Eix Macià 
presenta una gran nit de 
monòlegs amb dos artistes 
a l'escenari: Victor Parrado i 
Gaby.

►  «Còmica vida» 
continua a La Bàscula
Cada dijous continua en 
cartell al teatre La Bàscula 
del carrer Gorína i Pujol 
Còmica vida, de Joan Lluís 
Bozzo (21.20h), amb els 
actors M. Dolors Boada. 
Josep M. Romance i Carles 
Tricuera (www.labascula.cat).La companyia TIC Escènic fa una lectura de Sagarra


