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Amb Igudesman & Joo, 
la Simfònica posa humor 
al final de la temporada
Al Palau, per Pallassos sense Fronteres

JOSEP ACHE

El duo format pel violinista 
Alexey Igudesman. nascut a 
Sant Petersburg quan se'n deia 
Leningrad tal com el seu nom 
indica, i el violinista Hyung-ki 
Joo. britànic tot i que la feso
mia el faci semblar coreà, té 
la categoria de les grans atrac
cions internacionals i s’ha pro
duït amb orquestres del major 
prestigi al món.

Els recomana, entre d’altres, 
el cèlebre director d'orquestra 
Bernat Haitnik: «Igudesman & 
Joo van tocar en la celebració 
del meu 80 aniversari. Gairebé 
em moro de tant riure. M'agra

daria convidar-los de nou 
quan compleixi els 85 anys, 
però això podria ser conside
rat imprudent...», va deixar dit 
amb agut humor britànic.

No menys britànic, ni menys 
entusiasta al cas, Sir Roger 
Moore que va acreditar elegàn
cia tant en el paper d'E/ Santo 
televisiu de fa mig segle com 
en la gran època de la saga de 
James Bond: -Un petit malson 
musical com a títol és molt 
poc apropiat, Hyung-ki i Ale- 
ksey són un somni... Aneu a 
veure’ls!».

Aquesta singular parella ha 
passat la setmana a Sabadell, 
assajant amb la Simfònica

que avui dissabte (19h) els 
presenta al Palau, en el que 
serà el seu primer concert a 
Espanya. Per l'orquestra saba- 
dellenca es tracta del concert 
de cloenda de la temporada i, 
dins els homenatges a ONG 
que sol practicar, d'un bon 
motiu per donar relleu a Palla
sos sense Fronteres.

De Viena a Hollywood
Tal com Rubén Gimeno, titu
lar de la Simfònica, mourà la 
batuta des de l’escenari. Tor 
teli Poltrona i els seus amics 
mouran alguna entremaliadura 
entre la platea i les llotges. En 
la part musical, el programa 
va per descomptat de parò
dies sobre grans clàssics per 
solistes i orquestres, o sim
plement de clàssics populars. 
Dels concerts de Rachmani- 
nov, dels més exigents per vir- 
tuosfstics entre els de piano i 
orquestra, al Danubi blau de 
Strauss o el Rondo alia Turca 
de Mozart. Tots dos solistes 
han passat així mateix per 
Hollywood. I això es notarà ■

«Un embolic de rates 
i gats», l’estrena infantil 
d’El Ciervo Teatre
Es veurà en tres funcions avui i demà

EL CIERVO TEATRE

Un assaig de l'obra, on la rateta sobreviu al drama d’Hamelín i es casa amb el gat amb botes

REDACCIÓ

Un divertit creuament dels 
contes de la rateta presumida, 
el flautista d’Hamelín i el gat 
amb botes donen lloc al fil 
argumenta! d'Un embolic de 
rates i gats, l’obra de la saba- 
dellenca Anna Tortajada que 
pugen a escena aquest cap 
de setmana els Infantils de la 
companyia El Ciervo Teatre.

La sala del carrer Viladomat 
acollirà les funcions dissabte 
a les 18h i diumenge a les 12

FLAIXOS

► Blues y rock en el 
Gríffin con el grupo 
Ponme Otra

•Blues con marcha» es algo 
que se asocia a Ponme 
Otra, grupo que actúa 
esta noche en el ciclo de 
conciertos del Griffin (La 
Segarra, 25; 23.30h).
Con un estilo rock'n'roll 
y blues clásico y a la vez 
muy personal, Ponme Otra 
garantiza energía, entrega.

¡ diversión y buen ambiente.

I ► Vermut dominical a El 
Teler amb En Clau de 3
Cançons de tots els temps 
(algunes de Serrat i Lluís 
Llach, però també de Jobim 
o fins i tot Sting), formen el 
repertori del grup En Clau

i les 18 hores, amb la particu
laritat que tindran un objectiu 
benèfic a través d'el Rebost 
Solidari: enlloc de pagar l'en
trada, el públic que vulgui 
gaudir de l’obra ho podrà fer 
si porta 1 quilo d'aliment no 
periple.

L'any passat, aplicant aquest 
sistema, El Ciervo Teatre va 
aportar prop de 300 quilos 
d’aliments no periples en un 
sol cap de setmana de feina 
dels més petits de la casa. 
Enguany repeteixen ■

En Clau de 3

de 3, que amenitza el vermut 
musical d'aquest diumenge 
al bar El Teler del centre cívic 
de Gràcia (PI. del Treball) 
amb Mario Bernaus (guitarra), 
Miquel Ferré (saxo) i Anna

Aparicio (veu). A partir de les 
13 hores.

► Latino y Los 
Llobregantes posa rumba, 
salsa i humor a La Capella

Rumba catalana, ritmes 
salseros, cançó i lletres 
personals amb humor 
nodreixen repertori de Latino 
y Los Llobregantes, grup que 
torna aquest diumenge per 
posar música ais vermuts 
de la terrassa de La Capella, 
al Parc de Can Gambús 
(12.30h).

► Més funcions del 
musical «Sweeney Todd»
L'Espai Àgora de Sant Oleguer 
(Sol i Padrís, 93) continua 
aquest cap de setmana amb

les funcions de Sweeney Todd, 
de Stephen Sondheim, a 
càrrec dels alumnes del Taller 
de Teatre Musical de Ferran 
Guiu (avui 18 i 21.30h i demà 
a les 20h). Entrades a 10 
euros.

► Ballada de sardanes a 
l’Aplec de Sant Oleguer
L'ACF Sabadell Sardanista ha 
anunciat per aquest diumenge 
(18h) una ballada de 
sardanes a la Masia de Sant 
Olguer en el marc de l'Aplec 
de Sant Oleguer que organitza 
el Club Falcons. Diumenge 
vinent els sardanistes tenen 
un cita especial a la Plaça 
Alcalde Marcet per celebrar 
el Dia Universal de la 
Sardana i el 6è aniversari del 
monument.

► The Swing Fresh Vallès 
a la CavaUrpí

Liderada pel saxo i cantant 
sabadellenc Jordi Gavarró,
The Swing Fresh Vallès actua 
diumenge (19h) a la CavaUrpí. 
on per cert el concert de Lluís 
Coloma del dia 19 ja s'ha 
exhaurit i es podria obrir una 
segona actuació pel mateix 
dia.

Concurso de Músicos 
en The Wild Geese
A partir de las 23.30 horas 
de este sábado actuaran Leo 
Segura y el grupo Navajas de 
Okham en el pub The Wild 
Geese en una nueva sesión 
del Concurso de Músicos 
organizado por el popular 
local de la PI. de l'Àngel.


