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Quatre propostes en un llarg cap 
de setmana al Teatre Sant Vicenç
Shakespeare, col·loqui, Pastorets i monòlegs amb Toni Albà

c. c.

El públic del Teatre Sant 
Vicenç té molt per triar aquest 
cap de setmana. Aquesta nit, 
d'entrada, hi ha l'última funció 
(22h) de Molt soroll per no res, 
la divertida comèdia de William 
Shakespeare amb què van gua
nyar 5 premis en els 4 concur
sos als que es van presentar 
la temporada passada.

El muntatge dirigit per Oriol 
Alguersuari i Montse Azanuy es 
va recuperar pel dia de Nadal 
i ara significa la seva cloenda 
de gira al teatre creualtenc 
amb aquestes últimes quatre 
funcions.

La sala del carrer Montllor i 
Pujal es reobrirà demà al mig

dia (ll.SOh) però per a un col- 
loqui, el que monitors i exmo- 
nitors faran sobre els talles de 
teatre.

La xerrada s'emmarca en el 
25è aniversari del Taller de Tea-

- - - - - EE3- - - - -
Diumenge al migdia 
hi ha una xerrada 

amb monitors dels 
tallers de teatre

tre del Sant Vicenç -les dues 
primeres estaven protagonitza
des per actors professionals i 
directors i guionistes, respec
tivament- i serà presentada í

conduïda per Albert Beorlegui.
Cal destacar que comptarà no 

només amb representants del 
Sant Vicenç sinó també dels 
tallers de teatre de la Joventut 
de la Faràndula i El Ciervo Tea
tre. Organitzat per Isidre Palau 
i Xavi Dinarés amb el suport de 
l ’APM (Amics i Pares Motivats), 
està dirigit a tots els membres 
de la Sabadell Teatre Associa
ció (STA) i al públic en general 
(accés amb invitació).

Nit de monòlegs
Diumenge a la tarda hi ha la 
penúltima funció d'Els Pasto
rets, de Josep M. Folch i Tor
res, que s'acomiadarà el 25. 
El colofó arriba aquest dilluns, 
19 (21h) amb la 2a Nit de

Toni Albà, amb «Bufonant»

Monòlegs que, tal com es va 
avançar, tindrà com a gran 
atractiu l ’actor Toni Albà amb 
el seu espectacle Bufonant. 
L'intèrpret del Rei al Polònia 
deixa aquí que el provoquin 
els espectadors, deixant els 
mecanismes de la creació al 
descobert. Però... «qui mani
pula qui? Qui provoca qui? És 
sàtira o és paròdia? És comè

«Mott soroll per no res»

dia o és tragèdia? Qui és el 
clown i qui és el bufó?».

No sèra l’únic a pujar a l'es
cenari. Ho faran també des
tacats monologuistes de la 
ciutat com Marcos Fernández, 
Carles Tricuera, Lola Zahiños, 
Rafa Daunis, Èric Alés i Marc 
Pont, tots ells presentats per 
Elisenda Gutés i Montse Palla
rès. Organitza l'APM ■

FLAIXOS

►  Steven Munar vuelve 
a La Capella para el 
vermut de mediodía

El músico anglo-mallorquín 
Steven Munar pasó por 
La Capella en la edición 
del VegFest en verano y 
mañana domingo (12.30h) 
vuelve al restaurante del 
Parc de Can Gambús 
con nuevo proyecto. Ha 
renovado The Miracle Band 
y ha lanzado el anticipo, 
Berlin, que irá a un 
recopilatorio con temas de 
sus cuatro discos, algunos 
de su anterior banda 
The Tea Servants y otros 
inéditos.

►  El trío Contrapunt al 
vermut del bar □  Teler
Sonia Jené (veu), Felip 
Garcia (guitarra) i Jordi 
Rossell (contrabaix) són el 
trio Contrapunt, convidat 
al concert-vermut de 
demà diumenge al migdia 
al bar El Teler del centre 
cívic de Gràcia (PI. del 
Treball). Tocaran cançons 
d'amor, estàndards de jazz, 
bossanova... (12.30h).

►  «Un jardí de sorra» a 
UAlternativa Teatre
Els actors Mònica Mimó 
i Albert Ibars han atrapat 
el públic amb el seva 
interpretació d'Un jardí de 
sorra. Després de quatre 
funcions a l'espai FOC 
i 8 a Castellar, aquest 
cap de setmana són a 
L'Alternativa de Sabadell 
(Marià Aguiló, 22) amb 
aquest text adaptat de 
Noces de sable de Didier 
Van Cauwelaert, a càrrec 
de Jeroni Oller (avui, 22h i 
demà, 19h).

Steven Munar a La Capella

Contrapunt Trio, al Teler

►  Cornado Suzie y 
Laresonantz en el Balboa

El «techno-pop nihilista, cínico 
y suicida» de los grupos 
Cornado Suzie y Laresonantz 
suena esta noche en la sala 
Balboa de la calle Fortuny, un 
doble concierto convocado 
por el colectivo la Llançadora 
(5 euros; apertura de puertas 
a las 21.30h). Tras el debut 
con Pobres chavales, a 
Comando Suzie el sello 
madrileño Autoreverse le 
editó en 2010 El Hombre 
Sentimental, su segundo CD. y 
en 2013 el tercero (coeditado 
con el sello estadounidense

Disques de Lapin), se tituló 
Hipermejores. El sello francés 
La Nébuleuse Pourpre editó 
en abril de 2013 el single de 
Chica Playmobil. La cara B es 
una versión de Wild Puppets 
(We love you so) de La Mode.

►  Festival Veus de 
Sabadell amb el Gimnàs
L'actuació mensual dels 
artistes de Veus de Sabadell 
arriba avui dissabte (17.30h) 
a l’auditori de l’Espai Cultura 
del BBVA-Fundació Antiga 
Caixa Sabadell 1859. El 
Gimnàs està convidada per 
fer l’actuació especial.

►  Concurs Social de 
Vídeo de la UES
La projecció i lliurement de 
premis del II Concurs Social 
de Vídeo de la UES (Unió 
Excursionista de Sabadell) 
arriba aquest diumenge, a 
partir de les 17.30h, amb 8 
films presentats que el jurat 
popular haurà de visionar 
prèviament.

►  Acústico de Aritmética 
i Karaoke con música en 
vivo en Wild Geese

Este sábado, a partir de 
las 23.30 horas, el grupo 
Aritmética, especializado en 
pop español, ofrecerá un 
concierto acústico. Y mañana, 
a partir de las 20 horas, 
habrá sesión de karaoke con 
música en vivo con Cris y 
Manu, su piano, su guitarra 
y mas de 150 canciones 
a elegir por el público. Por 
otro lado, el viernes 30 de 
este mes tendrá lugar en el 
pub de la plaça de l'Àngel 
un concierto solidario con el 
objetivo de recaudar fondos 
para la ONG Sosgolden.

Ivimanseray, una veterana 
banda en el Griffin
Esta noche, con blues, jazz, soul o funk

REDACCIÓN

Impulsada per el compositor 
y guitarrista Marco Justicia, 
la banda Ivimanseray reúne 
a veteranos músicos que, 
con cuatro discos y actuacio
nes poer capitales europeas, 
garantizan una sólida mezcla 
de blues, jazz, soul, R'n'B, funk 
o ritmos latinos. Esta noche 
(23.30h) están en el Griffin (La 
Segarra, 25) ■ El grupo Ivimanseray


