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ESPECTACLES

El Teatre-Auditori treu pit a Sant Cugat
Manté el pol d’atracció al Vallès amb Noa, Miguel Poveda o Sergio Dalma
Després d'exhaurir 
dissabte passat les 
entrades del concert 
de Sílvia Pérez cruz i 
Raül Fernandez Miró, el 
Teatre-Auditori de Sant 
Cugat enfila la segona 
meitat de la temporada 
amb noms com Noa, 
Miguel Poveda, Sergio 
Dalma, India Martínez, 
Juan Tamariz i Sol Picó.

CARLES GASCÓN

SANT CUGAT.- El setembre 
complirà 22 anys com a equi
pament cultural, amb una ocu
pació mitjana d’un 85 per cent 
els darrers anys. i segueix amb 
un nivell de programació que el 
converteix en un pol d'atracció 
a tot el Vallès.

El teatre-auditori de Sant 
Cugat enfila la recta final de 
la temporada (febrer-maig) 
amb primeres figures, com el 
mag Juan Tamariz amb Magia 
Potagia el 19 d'abril. La cita 
més propera és el 6 de febrer 
amb L’orfe del clan dels Zhao, 
producció de La Perla29 amb 
direcció d'Oriol Broggi que ser
veix una història llegendària 
de la literatura xinesa univer
sal en versió de Joan Sellent 
(a partir de la traducció caste
llana d’Alicia Relinque).

En teatre cal destacar els 
Pensaments secrets de David 
Lodge (amb Àlex Casanovas i 
Mercè Pons dirigits per Lluís 
Soler, 20 de febrer), Nadia. Una 
peça de teatre monumental 
(de la noia afganesa resident 
a Barcelona Nadia Ghulam, 11 
de març), Vilafanca, de Jordi 
Casanovas (última part de la 
triologia sobre la identitat cata
lana. 13 i 14 de març), Fedra, 
obra mestra del francès Jean 
Racine (amb Emma Vilarasau, 
Mercè Sampietro o Lluís Soler 
dirigits per Sergi Belbel, 28 
de març), La extraña pareja 
(18 d'abril), El largo viaje del 
día hacia la noche, d’Eugene 
O’Neill (amb Mario Gas i Vicky 
Peña. 30 d'abril), Prendre par
tit, de R. Harwood (amb Josep 
M. Pou actor i director. 16 
de maig). El crèdit, de Jordi 
Galceran (30 i 31 de maig) o 
el musical de paròdia del best 
seller 50 sombras de Grey, «50 
sombras!** (23 i 24 de maig).

Música
Les propostes musicals van 
des de la gira de comiat dels

40 anys de l'Orquestra Plate
ría (7 de febrer) al concert dels 
SP3 («Somnis», 8 de febrer), 
el sabadellenc Sergio Dalma 
celebrant «25 anys d'èxits» (12 
de febrer), la cantant d’arrel 
flamenca India Martínez (amb 
Camino de la buena suerte, 7 
de març), el cantaor Miguel 
Poveda («íntimo», 24 d’abril) o 
la israeliana Noa (22 de maig. 
amb Love medicine, disc que

------QB------
Els Amics de 

l’Òpera hi porten 
«L’ italiana in Algeri» 

i «Turandot»
La israeliana Noa presenta «Love medicine» després d’un llarg silenci discogràfic

arriba després d'anys sense 
passar per l ’estudi i amb 
col·laboracions com Gilberto 
Gil, Pat Metheny o Joaquín 
Sabina).

Cal no oblidar la bona oferta 
de clàssica (Orquestra Naci
onal Clàssica d’Andorra o la 
Simfònica del Liceu) i l ’òpera, 
amb els muntatges sabade- 
llencs de L'italiana in Algeñ i 
Turandot, de la mà de l'AAOS.

Altres propostes són les 
de Sol Picó, els Bítels per a 
nadons de la sabadellenca 
cia. La petita Malumaluga, el 
Circ Raluy o l'humor de David 
Guapo ■

Sergio Dalma, el sabadellenc Josep Capdevila, repassa 20 anys

Didáctica de la musica
¿PUEDE EL RUIDO SER 
MÚSICA? UN ESTUDIO 

SOBRE EL NOISE
A  càrrec d e  Marina Hervás filòsofa i musicólogo
Algunos creen que la música contemporánea, en general, es ruido. Pero, 
¿qué pensarían si les dijésemos que hay también una música específicamente 
llamada noise -ru ido en inglés-, cuyo matenai sonoro es, precisamente, lo 
molesto, los gntos, los sonidos Grabados de la calle, la distorsión...? ¿Podemos 
decir que eso es también música, que se podria englobar dentro de una 
tradición donde también están Mozart y  Beethoven? ¿Cómo suena el ruido 
musicalmente?. Además, ¿sabia usted que la utilización del ruido en música 
tiene, al menos, 100 años de antigüedad?

------ Entrada lliure--------
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