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Aspecte de la renovada cava, amb capacitat per unes 150 persones
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Pep Sallés i els cosins Pere i Josep Urpí, davant la banda d’Oriol Padrós

La nova «CAVAURPÍ» s’estrena 
amb concerts a l’antiga Sak’s
Hi tocaran Joan Dausà, l ’Orquestrina La Vallessana i l ’Oriol Padrós Band

CARLES CASCÓN

L’última sorpresa cultural 
dels cosins Pere i Josep Urpí. 
després de la promotora UiU 
(que programa música i teatre 
als escenaris municipals), és 
la batejada com a CAVAURPÍ, 
l ’antic celler i després menja
dor, sala de ball i Discotèque 
Sak’s al soterrani de l’hotel i 
que ara s'acaba de reinaugu
rar.

L'aventura consisteix en una 
sala en form at de cafè-teatre 
per poder programar actua
cions de qualitat, en espe
cial de grups d ’aquf, amb -la 
intenció de sumar activ itat 
cultural a la ciutat», va resumir 
Pere Urpí en la inauguració de 
dijous passat al vespre.

El bateig oficial, d ’entrada, 
va ser to t un desplegament del 
variat ta lent artístic sabade- 
llenc. Després dels pertinents 
discursos van passar per

l'escenari els actors d 'il·lús 
Teatre -e l seu director, Jordi 
Fité, era el responsable de la 
gala-, l ’ im itador de l'Eugenio 
Joan Solé, Roc Casagran, el 
grup del guitarrista Oriol Padrós 
i Sara Terraza, solista del cor 
geriona que aviat vindrà a pre- 
sentar-se com a cantautora en 
acústic en aquest espai.

Com a ta s t va oferir un tema 
propi en anglès a la guitarra i 
una versió de Sky full o f stars, 
de Coldplay, amb piano.

Ahir, els Duendes
El primer concert de la pro
gramació a CAVAURPÍ era ahir 
mateix, amb entrades exhauri
des des de feia dies, a càrrec 
dels Duendes. La presència 
del grup de Sabadell porta vin
c les sentim enta ls amb la his
tòria  d ’aquest espai sota les 
voltes ara despullades, ja  que 
a finals dels 60  i principis dels 
70  havien tocat aquí a unes

les presentacions també van 
ten ir el seu suc. Pep Sallés 
va donar deta lls de les obres 
efectuades i les particularitats 
tècniques per poder recuperar 
la cava, i Josep Urpí va fer la 
ressenya històrica de l ’espai 
des que era celler i magatzem 
de la taverna-pensió Cal Sacs.

La «declaració de principis», 
des del prisma més cultural,

Marta Trícuera

sessions de ball a ltres vega
des amenitzades pels Watusi 
o els Mustang.

La nova sala ja  té  tres dates 
immediates tancades. Cesk 
Freixas i Roc Casagran oferi
ran un «espectacle poeticomu- 
sical» el 13 de novembre. La 
citada Sara Terraza vindrà amb 
el teclista  Aleix Cansell el 21 
i, seguint en el mateix mes. 
s'espera el 28  Joan Dausà en

solitari al piano per presentar 
On seràs demà.

Orquestrina La Vallessana
Però un dels concerts més 
esperat és el del retorn de 
l'Orquestrina La Vallessana 
amb la formació original, 
inclòs Jordi Boixaderas a la 
veu, entre altres «sorpreses». 
També per concretar hi ha les 
actuacions de l’Oriol Padrós 
Band i ('«Homenatge al genio» 
de Joan Solé.

De moment, la gala de dijous, 
conduïda per Marta Tricuera, 
va escampar m olt bones vibra
cions i com plicitats entre els 
convidats, que van riure tant 
amb els acudits de l'im itador 
de l’Eugenio com amb els 
deliciosos monòlegs o peces 
d ’ il·lús Teatre, un tast del que 
ja  s ’havia v is t al cabaret lite
rari de la ‘troupe’ de Jordi Fité 
a l’Àgora de Sant Oleguer.

Abans de les actuacions.

Pere Urpí va exhibir 
humor, gosadia i 

passió per la cultura 
i la ciutat

la va donar Pere Urpí amb un 
toc d ’humor molt ben rebut i 
reivindicant «el que sempre 
havíem estat a Sabadell: cap
davanters, innovadors i lúcida
ment temeraris».

Va parlar de «desobediència 
cordial» (davant els que els 
desanimaven en l ’empresa), 
de l’ IVA cultural al 21%, del 
desig de dirigir-se a «totes les 
franges de públic» i de «donar 
veu sobretot a artis tes saba- 
dellencs» o, amant com és de 
les lletres, de l'adagi català 
«Cap on el cor camina, el cap 
s'inclina» ■

El Certamen Coreogràfic arriba a la 
novena edició diumenge a L’Estruch
Hi participen sis companyies de dansa finalistes

c. c.

Sis peces de dansa selec
cionades entre les 2 8  compa
nyies presentades es disputen 
aquest diumenge a L  Estruch 
(Sant Isdre. 140 ; 18h) e ls pre
mis del IX Certamen Coreogrà
fic de Sabadell, que dirigeix 
Laia Vila i organitza l’Associa
ció de dansa Petit Món en col- 
laboració amb l ’Ajuntament.

Els fina listes són Beatriz 
Juan Martínez (Si los muebles

hablaran), la Cia. Peter Agardi 
(Absence), Kernel Dance The- 
atre (re:GROW), Olga San- 
tín (Mosaica), Cia. Eqvilater 
(Eqvilater) i Habemus Corpus 
(The red purse). També estava 
seleccionada la peça premiada 
al Certamen de Burgos-NY però 
no podrà actuar per problemes 
d'agenda.

Com a novetat, enguany hi 
participa l'Associació Contem
porània, una entita t de dansa 
de Sabadell que celebra el seu

10è aniversari i que presen
tarà al pati una petita peça, 
Tructu, mentre delibera el ju ra t 
professional.

Aquest està integrat per 
Berta i Clara Pons (ballarines 
i coreògrafes), Lautaro Reyes 
(coreograf guanyador del pri
mer premi l ’any passat), Pere 
Faura (ballarí, performer i 
coreògraf), Eva Vilamitjana 
(ballarina i coreògrafa), Ivana 
Miño (actriu i ballarina), David 
Madrazo (músic, DJ, coordina

J C. ARÉVALO

Peça guanyadora de l’any passat, de Lautaro Reyes

dor dels bucs de l’Estruch), 
Elena Carmona (producció 
i coordinació dels projectes

europeus del Graner) i Alberto 
Estebanez (director del Certa
men de Burgos) ■


