
38 Diari de Sabadell E S P E C T A C L E S Dissabte, 10 de gener del 2015

«Rhum», l’homenatge 
al desaparegut Joan 
Montanyès ‘Monti’
Demà diumenge a Sant Cugat

REDACCIÓ

SANT CUGAT- El teatre-audi- 
tori del Centre Cultural de Sant 
Cugat acull demà una funció 
(19h.; majors de 6 anys) del 
muntatge escollit com a millor 
espectacle de pallassos als 
Premis Zirkòlika de Circ de 
Catalunya.

Es tracta de Rhum, un home
natge al desaparegut Joan 
Montanyès ‘Monti’ (1965- 
2013), que dirigeix Martí Tor
ras i interpreten Jordi Martínez, 
Joan Arqué, Roger Julià. 
Pep Pascual i Guillem Albà 
amb escenografia de Sarah 
Bernardy.

Producció del Grec 2014 i 
Velvet Events, Rhum pretén ser

«un homenatge a un dels oficis 
més generosos i entranyables 
dins de les arts escèniques: 
fer riure al públic -escriu Martí 
Torras-. Un ofici que, entre 
altres virtuts, té la de voler 
aportar optimisme, esperança 
i felicitat a les persones. Petits 
i grans, tant se val l'edat. 
Rhum vol ser un espectacle 
tendre, humà i cínic, per gau
dir i per riure. Sense moralina. 
però deixant una petita porta 
oberta a la reflexió personal 
de l’espectador sobre aquest 
apassionant i meravellós ofici 
del pallasso, al qual em dedico 
des dels 18 anys».

Joan Montanyès Martínez 
‘Monti’ va treballar fins poc 
abans de morir en Rhum, que

havia d’estrenar a la Fira de 
Tàrrega. Per això conserva el 
títol i l’esperit del muntatge 
que havia de ser.

La companyia diu que «hi

som els mateixos que hi érem 
i hem convidat alguns amics 
i persones properes a acom
panyar-nos en aquest viatge, 
Rhum té vida pròpia, llarg

recorregut i voluntat de viat
jar. Per això recuperem per a 
aquest espectacle la compa
nyia que ell va crear. Llarga 
vida a Monti & Cia!» ■

E BARNOLA

Bon inici dels concerts a Belles Arts

Dijous passat es van reprendre els concerts quinzenals a 
l ’auditori de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell amb el 
grup Aires de Tango. Un bon inici d ’un cicle que continuarà 
amb el duo Blooming d ’arpa i marimba (22 de gener), els 
alumnes de l ’aula de Cambra del Conservatori (5 de febrer) i 
el concert-oonferència d'Imma Trepat (19 de febrer).

Banda 
de tributo 
a Loquillo 
en el Griffin

REDACCIÓN

La que es la banda de tribu
to oficial de Loquillo y Los Tro
gloditas, El Pájaro Loco, traerá 
esta noche su rock distintivo 
al pub Griffin de Ca n’Oriac 
(La Segarra, 25; 23.30h). El 
grupo de Toni Cuadrado tiene 
una agenda repleta de concier
tos y desde el 2007 tiene el 
beneplácito y apoyo del pro
pio Loquillo y Sabino Méndez, 
que representan para ellos a 
«la mejor bada de rock'n’roll 
nacional». La entrada es libre 
con consumición mínima ■

Vermut 
a La Capella 
amb El Sastre 
de Clark

REDACCIÓ

José Miguel Morales, Gus
tavo Serrano, Juanjo García. 
Nicolás Terren i Isabel San
tos integren la banda terras- 
senca El Sastre de Clark, 
que defensa la seva passió 
pel rock des de 2013.

Demà diumenge (12.30h; 
entrada lliure) toquen al 
cicle de vermuts musicals 
del restaurant La Capella, al 
Pare de Can Gambús ■ □  grup de rock terrassenc □  Sastre de Clark toca demà al migdia

The Band Olers 
i swing aquest 
cap de setmana 
al Wild Geese

REDACCIÓ

El pub The Wild Geese ha 
tornat amb força i música en 
directe de les vacances. Ahir 
tocava al local de la plaça de 
l'Àngel Miguel Ángel Bueno 
i avui (22.30h) es sentirá el 
millor rock català amb The 
Band Olers. Demà diumenge, 
a més, concert destacat amb 
The Giorgio Sax Swing Quar
tet, que actuarà una mica més 
d’hora: de 18.30 a 20h. ■


