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Jaume Pta? de Mazoni Joana Serrat

Quico Pi de la Serra Maria Rodés

Jaume Pla, Pi de la Serra, Maria 
Rodés i The New Raemon al Cercles

migdia (24 de maig) perquè 
serà un vermut amb 'punxa 
discs', el propi Albert Miralles 
(Big Chief Selector) amb molts 
ritmes negres, «com si fóssim 
a Frenchmen Street».

El pop d’autor de Maria 
Rodés serà el segon concert 
(31 de maig). La peculiaritat 
és que ve amb el músic Pep 
Pascual, així que res és previ
sible.

Joana Serrat, que ja va pas
sar per l'Embassa't. vindrà 
el 7 de juny amb la seva pro
posta més d'arrel americana 
portada al terreny català, però 
que ja ha creuat fronteres, 
rebent elogis fins i to t de la 
NME britànica.

Cal destacar la presència al 
Cercles d’un veterà com Quico 
Pi de la Serra (14 de juny), gran 
candidat a establir una con
versa sucosa i no exmpta de

Hélène Vietti i Albert Miralles

Segona edició del cicle de «concerts i converses» a l’Alliance Française

El líder de Mazoni, Jaume Pla, obrirà el 17 de 
maig una potent segona edició del cicle «Cercles» 
a l’Alliance, que portarà en diumenge a la tarda 
destacats músics catalans del moment en format 
reduït i íntim, en diàleg amb el públic. Una fórmula 
que va funcionar molt bé l'any passat.

CARLES CASCÓN

L'estiu passat Las Migas i 
Joan Colomo van deixar públic 
al carrer. I altres propostes, 
com les de Guillamino o Maria 
Coma, van seduir en les dis

tàncies curtes. De fet, el Cer
cles vol que el públic pregunti 
el que vulgui durant la sessió 
i el músic expliqui detalls poc 
coneguts del seu treball.

El cicle torna, el que és una 
excel·lent notícia, i més encara

amb els noms que presenta. 
El responsable de la programa
ció, el periodista sabadellenc 
Albert Miralles (iCat.cat) els va 
avançar dimarts al mateix pati 
de l'Alliance Française (Sant 
Joan, 35) on tocaran cada diu
menge a les 19h. Entrades a 
9 euros (amb Moritz) i un pack 
de 3 entrades a 20 no està 
gens malament.

Obre el foc Jaume Pla de 
Mazoni (17 de maig), just en 
ple 10è aniversari del primer 
disc de la banda en català. Tot 
el mes de març ha estat tan

FLAIXOS

►  «Saraband», d’Ingmar 
Bergman, al Cineclub en 
versió original

Trenta anys després de 
divorciar-se. Marianne, tot 
obeint un sobtat impuls, 
visita Johann. Ell viu retirat 
a la seva casa d’estiu a l’illa 
de Dalarna. Continuació de 
Secretos de un matrimonio 
(1973), el film Saraband 
arriba aquest dijous a les 
pantalles de l’ Imperial dins 
la secció especial «Sempre 
Bergman» del cicle de 
Cineclub Sabadell en versió 
original. Les projeccions

cat al claustre de l ’Arts Santa 
Mònica i els set temes nous 
que han sortit d ’aquí els por
tarà a Sabadell.

Bon so al pati
El pati de l'Alliance, apunta 
Miralles, «sona de nassos», 
la gent comença a conèixer el 
Cercles i els músics s'adapten 
per venir. «Gairebé és un inter
canvi perquè s'ajusten però 
també poden fer una cosa 
diferent», explica la directora 
de l’Alliance, Hélène Vietti.

La segona sessió serà al

són a les 20 i 22.30h. Un 
viatge a les profunditats de 
l’ésser humà. Amb només 
quatre personatges aïllats 
del món en paisatges suecs 
de postal, el cineasta en té 
prou per bastir un drama que 
conjuga els dimonis familiars 
amb la creació artística i. 
per damunt de iot, el pas del 
temps.

►  Monologo de Iván Rey 
en el Grrffin
De la Paramount Comedy, 
donde hizo el salto después 
de recorrer muchas salas de 
Madrid, Iván Rey viene este

«mala baba*, pronostica Mira
lles. Atenció perquè aquesta 
figura de la Nova Cançó ve en 
format de trio de blues, amb 
Amadeu Casas i Joan Pau 
Cumellas. Es pot prendre com 
«la nostra aportació a l’Any 
Ovidi Montllor».

The New Raemon clourà el 
programa el 21 amb un últim 
disc, Oh, rompehielos, que 
es valora entre el millor que 
ha fet aquest inclassificable 
talent de Cabrils. Sol amb la 
seva guitarra, oferirà també 
versions.

Es recomana comprar aviat 
les entrades (a l’Alliance, de 
10 a 13h i de 16 a 21h). L'afo- 
rament és de 115 persones ■

viernes al Griffin (La Segarra. 
25; 23.30h) para la habitual 
cita con los monólogos. El 
sábado el pub acoge un 
concierto del grupo de rock 
Lost Angels, con miembros 
de los sabadellenses Poker.

►  Jam-session y el grupo 
Perroenelcamino en el pub 
The Wild Geese

El pub de la PI. de l’Àngel, 
The Wild Geese, sigue el 
jueves con las ’jam s’ de 
Sergi Coch y el viernes ha 
invitado a Perroenelcamino (a 
partir de las 23.30 horas).

Assajos oberts de dues 
companyies de dansa

REDACCIÓ

Aquest divendres L’Es
truch (Sant Isidre, 140) 
acull dos assaigs oberts de 
dansa per mostrar el treball 
en procés de dues compa
nyies residents, que coin
cideixen amb la celebració 
durant el cap de setmana 
del Dia Internacional de la 
Dansa 2015.

A la Sala 1 es veurà (19h)

Lleno eres de gracia, d'An
drés Corchero i Roberto 
Romei. Una hora més tard, 
a les 20h, la Companyia 
Dehors/Audela oferirà a la 
Sala 3 l'assaig de Perfetto 
Indefinito (Perfecte Indefi
nit). Totes dues activitats 
són gratuïtes.

L'activitat coincideix amb 
la publicació de les bases 
del 10è Certamen Coreo
gràfic de Sabadell ■


