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forçadel cabaret”.
El polifacèticVilallonga serà

el protagonista d’aquest cicle i
l’acompanyaran tres veus fe
menines de personalitat molt
potent :FabiolaToupin,Cristi
na Zavalloni i La Shica. L’es
cenari que acollirà aquesta ini
ciativa serà l’Artte de Barce

lona, una de les
salesmés anome
nades actual
ment entre el pú
blic hipster i cre
atiu de la ciutat.

“Amb el seu aire novaiorquès
decafè teatre,unpianodecua i
una acústica més que notable,
l’espectacle m’ofereix les con
dicions somniades per aquest
tipus d’espectacle”, explica el
compositor.
La primera diva que actuarà

aquesta nit és Fabiola Toupin,

una jove cantant que irradia la
bellesadelamúsicadelQuebec
i queha tingut una intensa car
rera dalt dels escenaris, inclo
enthi una gira per Europa de
l’Est l’any 2010 i una per Amè
rica Central i del Sud, el 2014,
totes dues com a part de la set
mana de la Francofonia. “Tou

pin és tot un animal escènic
–asseguraVilallonga–,sapcom
crear complicitat amb el seu
públic i juga tant amb l’humor
comambles sevesemocions.
Fabiola Toupin i Alfonso

Vilallonga van protagonitzar
junts més de 40 concerts de
chanson francesa, de la qual
tots dos són experts i devots.
En l’espectacle d’avui ens pre
sentaran un repertori de Brel ,
Piaf, Aznavour i d’altres, ama
nit amb temes propis de Vi
lallonga.!

MARIA TARRAGÓ
Barcelona

Molt sovint quan
sentimlaparaula
cabaret ja ens
imaginemcames

quilomètriques, barrets de
copa, conills blancs i plomes,

moltes plomes.
Però el terme ca-
baret és ambigu i
polivalent.
Aquest estiu, el

compositor Al
fonso Vilallonga proposa un
tipus de cabaret diferent, emi
nentment musical i vocal. Es
pectaclesdepetit format,sense
quarta paret, sense teatralit
zacions iplenamentdedicatsal
seu públic. Perquè, tal comdiu
Vilallonga, “la immediatesa i el
contacte amb el públic és la

MARC ARIAS
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Els àngels deVilallonga

El compositor
Alfonso Vila-
llonga presenta
aquest juliol un
cicle de cabaret
a la sala Artte.

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

Barcelona ciutat

BarcelonaHarleyDays. Fins diumenge
se celebra una nova edició d’aquesta
gran festa motorista.
Recinte Firal de Montjuïc.
http://barcelonaharleydays.com/

FADfest: Barcelona Digital Sketching.
Per primer cop, l’sketching es torna
digital i mòbil.
Disseny Hub Barcelona. Pl. de les Glòries
Catalanes, 3738 (de 10 a 18 h).

FADfest: ModaFad T Project Fashion
Awards. 38a edició d’aquesta passa-
rel·la de dissenyadors emergents.
Estadi Olímpic Lluís Companys. Passeig
Olímpic ,17 (18 hores).

Elmisteriodel profesor Elphistone. Luis
Guallar i Aina Albi presenten la seva
nova obra.
FNAC Triangle. Pl. Catalunya, 5 (19 h).

Festival Coral Corearte. Concert de clo-
enda amb corals de Terol, Portugal i
la coral Ars Nova de Martorell (Oh
Happy Nens).
Església Mare de Déu del Roser. Consell
de Cent, 227 (19 hores).

La literatura en Venezuela. Els autors
veneçolans Edgar Borges, Víctor Ve-
gas i Eloi Yagüe parlen sobre la litera-
tura al seu país així com també la si-
tuació social actual de Veneçuela a
través de les seves obres.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

50 anys del concert de The Beatles a
Barcelona. El 3 de juliol del 1965, a la
plaça de torosMonumental, els Beat-
les van fer el seu únic concert a la ciu-
tat de Barcelona. Fins el 12 de juliol
es recordarà amb diverses activitats
que comencen amb la projecció d’un
documental, una taula rodona amb
Josep Maria García i Francisco José
Bueno, i una exposició.
Centre cívic El Coll. L’Aldea, 15 (19 h).

Els Terrats. Presentació i projecció
d’aquest film del director algerià
Merzak Allouache, i debat posterior
amb l’especialista en temes algeri-
ans, Martí Porter. 3 euros.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador
Seguí, 19 (19.30 hores).

Festival of Song. Concert de cançó ibè-
rica amb participants del BFOS 2015.
Gratuït.
Biblioteca de Catalunya. Sala de Llevant.
Hospital, 56 (20.30 hores).

Ellas losescribieron,nosotrosos lo con
tamos. Històries escrites per dones i
narrades per homes.
La Casa dels Contes. Ramón y Cajal, 35
(20.30 hores). 8 euros.

Descarga Cubana. Música cubana
amb el grup Los Promiscuos del Son i
la cantant Telva Rojas.
JazzSí Club. Requesens, 2 (20.45 hores).
10 euros.

Sala Montjuïc. Inauguració d’una no-
va edició d’aquest cicle demúsica i ci-
nema a la fresca amb un concert de
Joan Pons (El Petit de Cal Eril), Joan
Colomo i Mau Boada (Esperit!)
(20.45 h) i projecció de 10.000 km,
de Carlos Marqués-Marcet. 6 euros.
Castell de Montjuïc. Fossat de Santa Eu
làlia. Carretera de Montjuïc, 66.

Festival Eclèctic. Concert a càrrec del
Cor Gospel Gràcia. 4 euros.
La Violeta. Maspons, 6 (21 hores).

Eixample a la fresca. Concert a càrrec
del Mataró Rumba All Stars Quartet.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (22 ho
res). Gratuït.

Barcelona

ARGENTONA (Maresme)
Argillà Internacional. Fira Internacional
de Ceràmica. Entre avui i diumenge
de se celebra aquesta important fira
del món de la ceràmica, amb exposi-
cions, tallers, demostracions, con-
certs amb instruments de fang, una
mostra de cinema sobre ceràmica i
altres activitats.
www.museucantir.org/fira.htm

CALDES D’ESTRAC (Maresme)
Festival +Poesia. Avui s’inaugura
aquest festival poètic amb un recor-
regut inaugural per les sales d’expo-
sició de la Fundació Palau amb les
veus de Laia Estruch, Víctor Sunyol,
Neus Borrell i Jordi Salvadó (19 h, en-
trada lliure), i recitals poètics en di-
versos espais.
www.poesiaimes.cat

!Des d’avui fins al 23 de juliol, la Sala Artte de Barcelona ofereix el
cicle Vilallonga i les grans dives del cabaret europeu , ideat per Alfonso
Vilallongamateix . L’espectacle d’aquesta nit i la de demà serà amb la
col∙laboració de la cantant Fabiola Toupin, que juntament ambVilallon
ga ens presentaran un repertori de Brel, Piaf i Aznavour entre d’altres.

Vilallonga & Fabiola Toupin
Sala Artte.

Carrer Muntaner, 83, 08011
00 h. 15 euros
www.artte.es
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