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Excel·lent acollida 
a l’Inici del cicle «Actors» 
de la CavaUrpí

URPÍ

Amb Jordi Boixaderas i Lluís Soler
c. c.

Jordi Boixaderas passava 
divendres passat pel Vallès 
amb El crèdit en companyia de 
Jordi Bosch -al Teatre-auditori 
del Mercat Vell de Ripollet- i 
diumenge es sumava a Lluís 
Soler pels monòlegs d'Apel- 
les Mestres que, amb el títol 
El silenci és or, inauguraven el 
cicle -Actors- de la CavaUrpí.

La mala notícia va ser la 
recent mort del pare del pia
nista de l'espectacle. Lluís 
Carmona, però donat que 
la sala era plena els intèr
prets van proposar de tirar-ho 
endavant igualment sense la 
música en directe, que serveix 
de presentació de cada text i 
acaba lligant la proposta.

Boixaderas va explicar la 
situació al públic, tot dema
nant disculpes però destacant 
que el pes de la proposta resi
dia en els textos d'Apel·les 
Mestres. La durada de l'es
pectacle s'escurçava uns pocs 
minuts sense el piano però al 
públic se’l compensaria amb 
cava.

Llufs Soler i Jordi Boixaderas 
es van alternar, així, amb els 
quatre divertits monòlegs de 
cada actor, sense coincidir mai 
a l’escenari. Les interpretaci
ons van ser premiades amb 
fortes ovacions i alguns crits 
de «bravo», el que va obligar 
els actors a saludar en tres 
ocasions.

Per a la CavaUrpí va ser, 
doncs, un «inici excel·lent» del 
nou cicle «Actors» de la sala,

Pol Cruells

segons valora Pere Urpí. de la 
promotora UiU.

Tal com s’avançava en l'edi
ció de dissabte, properament 
vindran Xavier Graset, Silvia 
Bel amb Llúcia Vives i Carles 
Beltran, el Sr. Bohigues i Aina 
Clotet amb Bernat Quintana.

Pel que fa a la música, la 
CavaUrpí és a un pas d’exhau
rir les localitats pel concert de 
Lluís Coloma (19 de juny) men
tre espera la visita, aquest 
divendres, del cantautor saba- 
dellenc Pol Cruells i diumenge 
la de la banda Swing Fresh 
Vallès de Jordi Gavarró.

Cruells, que és baixista, can
tant i músic d'Els Amics de 
les Arts. espera una bona res
posta del públic perquè aviat 
entrarà a l’estudi a gravar un 
nou disc. «Els assistents en 
seran mecenes directes» i 
participaran, aquella nit, en 
un sorteig de diverses unitats 
de cadascun dels seus discs 
anteriors, ha explicat ■

L’actor Jordi Boixaderas, en un dels monòlegs d’apel·les Mestres, diumenge passat

LLUÍS FRANCO

Joana Serrat omple al cicle Cercles de l’Alliance

El públic va tonar a omplir el pati 
de l'Alliance Française, diumenge 
al vespre, per la nova cita del cicle 
de «concerts i converses» Cercles, 
en aquest cas amb la jove vigatana

Joana Serrat, que ha estat tant elo
giada pel seu recent disc Dear Great 
Canyon. Aquest diumenge actuarà 
Quico Pi de la Serra amb un trio de 
blues.

La vitalitat dels músics de la Simfò
nica no queda gaire enrera de la dels 
estudiants d'ESO de MES Les Ter
mes. I aquests també tenen gust per 
la música. Més que demostrar-ho

ho van celebrar aquest dissabte a 
l'Agora de Sol i Padris, en el concert 
de cloenda del projecte Tàndem que 
han compartit aquest curs, patroci
nat per la Fundació La Pedrera.


