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El sabadellense Albert Pla regresa 
para cantar ‘a pleno pulmón’
Ya no quedan entradas para su concierto en la Cavallrpí

X.R.

Este jueves, a partir de las 
22h i en la CavaUrpf, el saba
dellense Albert Pla cogerá su 
guitarra acústica y algún ele
mento de ’atrezzo' para repa
sar en solitario algunas de las 
canciones más conocidas de 
su trayectoria, iniciada a fina
les de los ochenta en la ciudad 
que le vio nacer, y no precisa
mente en salas glamourosas.

Fue en el mítico bar Ca la 
Pepa, en el barrio de Gràcia, 
donde protagonizó su primer 
concierto; y se espera que, 
en homenaje a aquel debut 
en ‘petit comité', hoy entone 
temas de su primera época, 
como «Papa jo vull ser torero», 
«La platja» o «La sequía».

Claro que tratándose de 
Albert Pla nada es previsible. 
Y menos en este formato inti- 
mista, que forma parte de su 
actual gira «A pleno pulmón», 
donde mayormente interpreta 
temas en castellano de dis
tintos trabajos discográficos, 
como «La diferencia», «El bar 
de la esquina», «Carta al Rey 
Melchor», la muy libre adap
tación del «Walk On The Wild 
SkJe» de Lou Reed transfor
mada en «El lado más bestia 
de la vida», «La colilla» o «Mar
celino Arroyo del Charco».

En cualquier caso, el espec
táculo no dejará indiferente a 
nadie, ya que este inclasifica
ble cantautor sabe combinar 
las provocaciones más deli
rantes con mensajes contes

tatarios tan sibilinos como 
inteligentes, que lanza casi al 
oído, dentro de una amalgama 
musical que mezcla rumba, 
rock, flamenco, pop y folk.

Más allá de sus recientes 
polémicas con Podemos («a 
los que mataría») y de mani
festar que «le da asco ser

español», detrás de Albert Pla 
encontramos a un artista mul
tidisciplinar y brillante, que se 
ha ganado las mejores críticas 
a lo largo de casi tres décadas 
de trayectoria, en las que prác
ticamente no ha tenido altiba
jos ni largas etapas sin grabar 
discos ■

FLAIXOS

► Tomen els ‘glops de 
teatre’ a la Bodega Coca

Aquest divendres, i també 
el 23 d’octubre, amb 
representacions a les 20.15, 
21 i 21.45 hores, tomen 
el 'glops de teatre' a la 
Bodega Coca (Brutau, 108) 
amb la comèdia de Carlos 
Atañes "El Grifó de 5 Milions 
d'Euros", que tindrà com 
a protagonistes la Virgínia 
Sánchez i el Carlos Martinho.

► lam Session i música 
en viu al Wild Geese
Com tots els dijous, a partir 
de les 22.30 hores, el pub 
The Wild Geese (Plaça de 
l'Àngel, 4) acollirà una Jam 
Session amb Mr. Pascu 
Gallego. Micro obert per a 
tots els músics de Sabadell 
i del Vallès. I divendres, a 
dos quarts de dotze de la nit, 
Blues Captain en concert, 
amb Jordi Mourelo i la seva 
banda.

^ Más rock y blues en el 
ciclo de conciertos de la 
sala Breakout

Tras la habitual jam-session 
de la Breakout Blues Band, 
liderada por Jordi Mourelo, 
como cada jueves a las 
22 horas, la sala Breakout 
recibe este viernes (22h) 
al grupo Navajas de Okham 
(gratuito). La cita del sábado 
en el escenario de la Plaça 
Laietana es con Oído y Roma 
y Sr. Lobo (22h; 5 euros).

► □ Comte Amau a 
TEspai Foc del Ventura 
amb T.I.C. Escènic

Amb posada en escena de 
Jeroni Oller, la companyia 
T.I.C. Escènic torna aquest 
dijous a l’Espai FOC del 
Ventura per presentar una 
selecció de textos d'El 
Comte Arnau, de Josep 
M. de Sagarra. La lectura 
dramatitzada començarà a

les 20.30h al petit escenari 
del Ventura (Via Masagué, 5 i 
5). Cal reserva prèvia.

^ Monòlegs al Griffin 
amb Carlos del Pozo
Segueix el cicle de cada 
divendres amb els monòlegs 
al Griffin i aquesta setmana 
(23.30h) el convidat és 
Carlos del Pozo. L’endemà 
dissabte el concert és 
càrrec d’Al Sánchez & The 
Speedway Runners (Tribut a 
Elvis Presley).

► «Ojalá joder», 
un espectacle poètic 
d’Escandar Algeet

El Velòdrom, el bar del centre 
cívic de la Creu Alta-Cal 
Balsach, reprèn les activitats 
divendres (21h) amb «Ojalá 
joder», un espectacle 
poètic del poeta gallec 
Escandar Algeet. Obrirà la nit 
sabadellenca Lu Rois amb el 
seu piano i veu.

Fusió de teatre i cançó 
amb el «Concert dels 
Cors Trencats»
Aquest divendres a l’Espai Àgora

CARLES GASCÓN

Hi ha molts moments de 
la vida en què a un li poden 
trencar el cor, des de la in
fantesa a la vellesa, i en 
aquests episodis, molt va
riats segons el context -no 
sempre al voltant de l’amor i 
el desamor- es desenvolupa 
el Concert dels Cors Tren
cats.

Una fusió de cançó i tea
tre que un grup de Barberà 
del Vallès presenta aquest 
divendres (21.30h) a l’Es
pai Àgora del centre cívic de 
Sant Oleguer (Sol i Padrís, 
93), sense donar gaires de
talls del repertori. «Són pe
tites històries on un o altre 
es veu identificat, però és 
millor que ho descobreixin a 
l'espectacle», explica a DS 
Jordi Romaguera, autor del 
text i responsable de la dra
matització en escena mentre 
actuen Julián López a la gui
tarra i Jaume Amat a la veu. 
Són el duo Prunes Of Ver i 
signen totes les cançons.

Cadascuna explica una 
història, en diferents edats 
d’una persona, i provoca 
una reflexió en el públic. Ro
maguera diu que les reacci
ons dels espectadors fins 
ara han estat «brutals», tal 
com han quedat reflectides

amb emoció en el llibre de 
visites. »Un ens va dir que 
havia “gaudit patint”...», ex
plica. Per a l’actor és «una 
experiència de sensacions 
que et poden deixar més o 
menys tocat però no indife
rent». conclou.

Desperten, a vegades, vi
vències que s'havien guar
dat al calaix i altres que han 
deixat «senyal ben marca
da».

Heu fet florir els senti
ments que molts de nosal
tres ocultàvem», escrivia 
una espectadora. «No és 
fàcil tocar l'ànima; vosaltres 
ho feu», diu un altre. I enca
ra més: «Històries que ens 
toquen el cor í ens el tren
quen» ■
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Teatre La Faràndula
Sabadell 28. 30 octubre i 1 novembre

Le nozze 
dl Figaró

W.A. Mozart
Intèrprets:

Toni Marsol. Núria Vilà. Carles Daza. Marta Malheu. Jordi Casanova. 
Anna Tobella. Eugènia Montenegro. Xavier Aguilar i altres.

PIO. M.nqu. rr, dri.o! Dan icl Gil de Tejada
i Pau Monterde - A·.v·virni d ■ n.» Miquel Gorriz

Kt .. ny d ev. Elisabeth Castells

Cor Amics dc l'Òpera de Sabadell i Orquestra Simfònica del Vallès

piodouki i otiun AAOS - Pr<'Mdn»1a i directora artística Mirna Ucambra
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