
34 Diari de Sabadell ESPECTACLES Dijous, 5 - divendres, 6 de novembre del 2015

MIGUEL PERBPA

□ cantante sabadellense acaba de lanzar «Dalma»

Sergio Dalma anuncia 
fecha del concierto en 
el Auditori del Fòrum
El 7 de abril presenta su nuevo CD

REDACCIÓN

Desde hoy jueves, a las 
10 de la mañana, los fans 
del cantante sabadellense 
Sergio Dalma ya pueden ad
quirir en theproject.es y Tic- 
ketmaster las entradas para 
el concierto de presentación 
del nuevo disco, Dalma, el 
jueves 7 de abril en el Audi
tori del Fòrum,

Sergio Dalma presenta en 
directo su álbum número 17 
en una ajetreada y ejemplar 
carrera artística.

Una vez más, Sergio 
Dalma vuelve a demostrar 
ser un tipo valiente, aden
trándose en nuevos retos y 
aventuras, sumergiéndose 
en territorios a priori ale
jados de su registro para

hacerlos suyos de forma y 
manera sorprendente en el 
mejor álbum de su carrera. 
Un álbum grabado íntegra
mente en España, produ
cido por Pablo Cebrián, que 
recoge una colección de 
canciones heterogéneas 
pero conectadas por la rein
vención mágica de la voz de 
Sergio Dalma. sin duda una 
de las más personales y 
reconocibles del panorama 
musical latinoamericano en 
los últimos 25 años.

En este -Dalma Tour-, el 
artista ofrecerá a su público 
en directo una selección de 
su nuevo álbum, así como 
emblemáticos temas que 
le han acompañado durante 
estos 25 años en los esce
narios ■

Imatge del documental que projecta Cineclub Sabadell

Una «Colometa» sabadellenca 
a LEstruch amb la cia. El Vapor
Fanny Bulló, Sílvia Ricart i Ariadna Ventura fan el monòleg

CARLES GASCÓN

És la mateixa versió adap
tada de Joan Ollé de La plaça 
del Diamant, de Mercè Rodo- 
reda, que va protagonitzar 
recentment al Principal Lolita 
Flores, però en l'original en 
català i una posada en escena 
«molt diferent», es desmarca 
Jordi Alsina, co-director amb

-----------m----------

Les funcions són 
divendres i dissabte 
a la sala del carrer 

Sant Isidre

Clara Soley i Pep Sallés.
Aquest muntatge titulat La 

Colometa compta amb les 
actrius sabadellenques Fanny 
Bulló, Sílvia Ricart i Ariadna 
Ventura per un -viatge íntim» a 
tres edats diferents de l'icònic 
personatge de la postguerra.

Però la cia. de Teatre El 
Vapor trenca amb el vist ante
riorment, sobretot la gran pro

ducció de Benet i Jornet al 
INC, per apostar per «una visió 
conceptual, minimalista, fins i 
tot una mica atemporal i que 
pot recordar a la dansa con
temporània-, explica Alsina.

L’estrena és aquest diven
dres 6 i dissabte 7 a les 21h 
a L'Estruch (Sant Isidre, 140). 
L'estètica vol ser -molt Pina 
Bausch», afegeix Jordi Alsina.

Amb la direcció repartida a 
tres bandes -i on Pep Sallés 
ha posat molt de la seva part

en la imatge i l'escenogra
fia- la companyia recupera 
així aquella idea d’onze anys 
enrere amb Joan Ollé de 
comptar amb tres actrius per 
a diferents parts del monòleg 
(aleshores Mercè Pons, Rosa 
Renom i Montserrat Carulla).

Dimecres es va fer un passi 
previ amb 190 alumnes de 
batxillerat a L'Estruch, que van 
quedar clavats a la butaca. «No 
es va sentir ni una mosca», diu 
Alsina. Bon auguri ■

El Quartet Mèlt, del programa «Oh 
Happy Day», cantarà a la CavaUrpí

La dansa a El Caire, 
passada de mares a filles

REDACCIÓ

La nu/t, elles dansent (Por 
la noche, ellas bailan, 2011) 
és el film d'lsabelle Lavigne i 
Stéphane Thibault que Cine- 
club Sabadell projecta aquest 
dijous (20 i 22.30h) dins el

cicle en versió original a l'Im
perial (secció documental).

Aquesta és la història d'una 
família d’El Caire i d'un clan 
de dones on l'art de ballar es 
transmet de mares a filles. 
La cinta ha estat premiada a 
diversos festivals ■

C. C.

Entre els nous fitxatges 
de la propera programació 
a la CavaUrpí figura, des de 
fa escassos dies, el Quartet 
Mèlt, un dels més ben posi- 
cionats a l'actual edició del 
programa-concurs de TV3 Oh 
Happy Day.

Aquests acumuladors de 
micròfons verds (Magalí Sare, 
Ariadna Olivé, Eloi Fort i Oriol

Quintana) es podran sentir al 
cafè-teatre del soterrani de 
l'Hotel Urpí el 2 de gener, entre 
els dos nous concerts de l’Or- 
questrina la Vallessana (27 de 
desembre i 3 de gener).

Coloma I Sonny Leyland
Però abans hi passarà molta 
més música. Aquest mateix 
dissabte la programació #Con- 
certsKmO continua amb el 
blues i boogie-woogie dels

dos pianistes Lluís Coloma i 
el britànic Cari Sonny Leyland. 
Les entrades de les 22h es 
van exhaurir i la demanda ha 
fet obrir un nou passi a les 
19h. A més, aquest diumenge 
comença el ball-concert revi- 
val dels anys 60 a càrrec dels 
Duendes, que es repetirà cada 
primer diumenge de mes.

Altres cites són amb Star- 
dust (20 de novembre) i la 
sabadellenca Lu Rois (27) ■


