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ESPECTACLES________________________________

La comèdia de Joe DiPietro «Passat el 
riu» aixeca el teló a UAlternativa Teatre
Les funcions del cap de setmana s’emmarquen en les festes del barri de Gràcia

FOTOS: ALTERNATIVA TEATRE

«Passat el riu»y de Joe DiPietro, amb la companyia Kakaiba «Elvira y Emilio. Dos monólogos muy perros»

%
«Ombra i silenci», de Núria Rocamora «Jaume I el Conqueridor», de Serafí Pitarra

Coincidint amb la Festa 
Major de Gràcia, la 
petita sala Alternativa 
Teatre torna a aixecar 
el teló aquest cap de 
setmana amb Passat 
ei riu, de Joe DiPietro, 
que presenta el grup 
Kakaiba Associació 
Artística amb traducció 
de Jordi Fité, sota la 
direcció de Vicenç 
Peig.

c. c.

L'Altemativa no ha esperat 
gaire a treure la pols als ori
ginals sillons de la petita sala 
de teatre del carrer Marià 
Aguiló i aquest dissabte (22h) 
i diumenge (19h) ja arrenca la 
temporada amb Passat el riu, 
una comèdia entranyable de 
Joe DiPietro que porta Kakaiba 
Associació Artística amb Jordi 
Martínez, Gregori Sánchez, 
Maria Rosa Olivé. Tomàs 
Culleré, Nuria Herrero i Marta 
Estatuet.

Les funcions, amb taqui
lla inversa, formen part de la 
Festa Major de Gràcia.

El 17 de setembre els guio
nistes sabadellencs Rara Avis 
presenten Elvira y Emilio. Dos 
monólogos muy perros, que ja

L’actor de «La 
isla mínima» 
Javier Gutiérrez 
a Sabadell

REDACCIÓ

Unes 400 persones van 
assistir diumenge al passi del 
premiat film La isla mínima 
davant del Museu del Gas, 
en el marc de la Festa Major 
i com a cloenda del cicle Gas 
Natural Fenosa de Cine Itine
rant.

La projecció a Taire lliure va 
tenir Tal·licient que el propi 
actor Javier Gutiérrez va venir 
a fer la presentació, en la 
qual va agrair a TAcadémia 
del Cine, Gas Natural Fenosa 
i TAjuntament iniciatives com 
aquesta. També va elogiar el

es va veure al Ciervo Teatre 
dins el 30 Nits amb Rubén 
Medina i Caries Iniesta sota 
la producció de La Destil·leria 
Espectacles.

Els dies 19 i 20 L’Alterna- 
tiva viurà «un viatge poètic i

onfric a partir de diversos tex
tos literaris que parlen sobre 
la vellesa i el final de la vida». 
És Ombra i silenci, una creació 
de Núria Rocamora que uneix 
poesia, teatre i dansa sota la 
direcció de Begoña Moral.

El mes es clou (del 24 al 27) 
amb un muntatge ja acollit amb 
èxit a aquesta sala, Jaume I el 
Conqueridor, de Serafí Pitarra, 
a càrrec dels sabadellencs In 
Vino Veritas i direcció d'Enric 
López i Pedro Ruiz.

FLAIXOS

► Perroenelcamino i 
Alberíkus Blues Band a la 
Plaça del Treball

El bar El Teler del centre 
cívic de Gràcia porta aquest 
divendres (22h; gratuït) a 
l'escenari de la Plaça del 
Treball el doble concert amb 
les bandes sabadellenques 
Perroenelcamino i Alberikus 
Blues Band, en el marc de 
les festes del barri. El bar 
reprendrà els seus vermuts 
dominicals la setmana que 
ve.

Oh! Reviva! al pub 
The Wild Geese
A banda de la jam-session 
de dijous amb Pascu 
Gallego, aquest divendres 
(23.30h) tornen al Wild 
Geese els Oh! Revival amb 
el millor tribut a la banda 
Credeance Clearwater

Aquesta lectura irreverent, 
obscena i escatalógica de la 
llegenda de Jaume I compta 
amb Francesc Rocamora, 
Oscar Masllovet, Jordi Silves
tre, Carles Tricuera, Anabel 
Riquelme i Quelo Sostres ■

Perroenelcamino

Revival. Dissabte, després del 
Barca, tocaran Soulshine.

► Concert de Tlllè 
aniversari de l’Orfeó
L’Orfeó de Sabadell ja ven 
entrades pel concert dels 
seus 111 anys el proper 
20 de setembre al Santuari 
de la Mare de Deú de 
la Salut, on ha convidat 
ex-directors i ex-presidents.
Es poden demanar al 
correu orfeodesabadell@ 
orfeodesabadell.org.

Maties Serracant, Javier Gutiérrez i Eva Buch, diumenge

treball del director. Alberto xible per tothom». L'actor va 
Rodríguez, per haber sabut guanyar un premi Goya com a 
«combinar un retrat de TEs- millor protagonista i la Concha 
panya de la Transició amb un de Plata al Festival Internacio- 
llenguatge de gènere reconei- nal de San Sebastián ■


