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FUNDACIÓ GAS NATURAL

El regidor Quim Carne i el director de la Fundació Gas Natural, Martí Solà, entre actors i directors

«Cinelow» omple el Museu del Gas
El festival de cinema se supera en qualitat i convocatòria

JA.

A «Cinelow», el Festival de Ci
nema low cost i directors emer
gents que la Fundació Gas Na
tural Fenosa celebra per segon 
any consecutiu al Museu del 
Gas, no hi ha catifes vermelles 
ni multituds de paparazzis. Pe
rò hi ha un ambient entranya

ble, fins i to t familiar, i sobretot 
molt cinèfil.

Es va fer present en la sessió 
inaugural, aquest dijous. Des
prés d’un còctel al nivell dels 
grans festivals, servit a la ter
rassa del Museu del Gas amb 
un nivell i unes vistes fins i tot 
superiors, la sala de projecci
ons es va omplir d'un públic

no tan sols jove, i els actors i 
directors igualment joves van 
repuntar amb relats a viva veu 
la primera projecció, en aquest 
cas la de Ruta 66. Xavier Mi
ralles, comissari del festival i 
director emergent també, va 
presentar-los, més que fer dis
cursos. Molt entre companys, 
amb talent i empenta ■

MiniMuMusic Circus obre la 
temporada de teatre familiar a LaSala
Aquest diumenge, amb l'espectacle «Petits Prínceps»

La companyia combina circ i música per a públic de 2 a 6 anys

C. GASCÓN

LaSala Miguel Hernández 
(Rda. de Roureda, 24), tota 
una referència del teatre fami
liar i especialment sensible 
a les propostes més contem
porànies i de companyies de 
primera línia, engega la seva 
temporada aquest diumenge.

La companyia MiniMuMusic 
Circus aixeca el teló (18h; 8 
euros) amb una proposta titu
lada Petits Princeps que, orien
tada a un públic de 2 a 6 anys, 
combina música i circ en «un 
espectacle poètic i sensible 
que diverteix a petits i grans», 
destaquen.

La companyia, que es va 
crear per unir les arts escè
niques i la pedagogia, oferirà 
la setmana que ve un seguit 
de funcions més a LaSala en 
el marc de l ’habitual progra
mació per a escolars. S'es
pera l'assistència d'un miler 
d'alumnes amb un centenar 
de professors.

El Més Petit de Tots
LaSala, d'altra banda, ja pre- 
rara el festival El Més Petit 
de Tots, que celebrarà d'una

manera especial el seu desè 
aniversari entre el 8 i el 23 de 
novembre amb set especta
cles i una festa dels 10 anys.

El festival, que des de 
Sabadell arribarà a 10 pobla

cions, presenta una tria inter
nacional amb companyies de 
Brasil. Alemanya, Quebec, 
França o Països Baixos, a més 
de la catalana Imaginart o l'as
turiana Zig Zag Danza ■

La fi de l’última Sala X 
d’Espanya en un relat tendre

El Cine Duque de Alba de Madrid és Tescenarí del film

El tema, la darrera Sala X 
de tantes com van 
proliferar fa més de dues 
dècades, podria inspirar 
sordidesa. En canvi 
Paradiso, el llargmetratge 
d'Omar A Razzak avui 
dissabte (20 h) es presenta 
al Museu del Gas, a 
Cinelow, és més una 
història d’amor al cinema. 
La protagonitzen Rafael, 
projeccionista a més 
d'empresari de la sala, i la 
seva taquillera, la Luisa. 
Tots dos s'escarrassen en

adormar amb rams de flors 
i mantenir els llustres 
"regios" de la sala, el Cine 
Duque de Alba, que en 
temps va ser un cinema 
d’un cert luxe, tal com el 
seu nom indica. El relat té 
un punt de drama. Més que 
un reducte lasciu, el Duque 
de Alba és el refugi de tot 
d'espectadors assidus que 
evadeixen altres mals de 
cap en les reiteracions del 
gènere. A Rafael i Luisa els 
dol tancar la sala per 
jubilar-se. >

La Faràndula omple la 
PI. Dr. Robert pels 35 
anys del Taller de Teatre
Amb activitats infantils tot el dia

REDACCIÓ

Acomiadat ja el muntatge 
La increïble història d'en Pe- 
ter Pan -9 .0 0 0  espectadors 
en les tres temporades que 
ha estat en cartell-, la Joven
tut de la Faràndula es bolca 
to t aquest cap de setmana 
en la festa del 35è aniver
sari del seu Taller de Teatre 
Infantil (TTi). La jornada prin
cipal, oberta a tothom, és 
avui dissabte a la Plaça del 
Dr. Robert, on les 10 del ma
tí s ’obrirà el programa amb 
uns tallers itinerants perquè 
els més menuts puguin tenir 
un primer contacte amb el 
món del teatre. Dues mas- 
terclasses impartides per 
dos ex-monitors del TTi i que 
ja treballen en el món pro
fessional, i un «vermut elec
trònic» (13 hores) tancaran 
les activitats del matí.

A les 17 hores, tindrà lloc 
una gimcana per grups, «El 
Joc del Segle», a la qual as
sistiran alguns esplais de la

ciutat. A les 18.30h es re
partirà una xocolatada entre 
tots els participants de la 
gimcana.

El públic podrà gaudir 
d’un espectacle d’animació 
(19h) amb l'equip de moni
tores i monitors del TTi, que 
acabarà amb música d ’un 
DJ amb èxits infantils i de la 
Joventut de la Faràndula.

A les 20 hores s'espera 
el Pregó, on es repassarà 
la història del taller partir 
d’una petita història. Des
prés d'aquest bany de nos
tàlgia, es farà el Sopar Popu
lar (prèvia compra del tiquet 
amb antelació a l ’entitat).

Els concerts acomiadaran 
la festa a les 22h. Actuaran 
a la mateixa PI. Dr. Robert 
els grups sabadellencs Wild 
Goats i la Gran Band Or
questra, amb el colofó del 
DJ Buffet Libre.

Diumenge es celebrarà un 
torneig de Futbol i de Ping- 
Pong a l’Escola Claret de 
Sabadell ■
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