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Doble jornada de 
l’Embassa’t amb debatr 
pel·lícules i concerts
Divendres i dissabte al Museu del Gas

c. c.

L'Embassa’t es posa la 
jaqueta i la bufanda i s’estrena 
a l'hivern. Amb el nom de «Tar
des d'Embassa't al Museu 
del Gas», aquest divendres 
27 i dissabte 28 de novembre 
presenta una xerrada sobre 
la salut de la música a Saba
dell i el país, els documentals 
Rockanrolcor i Soroll de tot cor. 
Bcore 25 anys, i les actuacions 
de Joan Colomo, DJ Deckart i 
el grup Pantaleó (aquest a la 
sala Balboa la nit de dissabte 
com a cloenda).

Organitzat pel Museu del 
Gas de la Fundació Gas Natu
ral Penosa i l'Embassa’t. orga
nitzador del festival de música 
a l’estiu que aquest any es va 
fer a L’Estruch i els anteriors 
als jardins de l'Espai Cultura, 
aquest nou cicle arrenca diven
dres a l'Auditori del Museu del 
Gas (Plaça del Gas) a les 18h 
amb un debat que, conduït des 
de l'Embassa’t, comptarà a la 
taula amb el periodista d’Icat. 
fm. Albert Miralles: el músic

Toni Xuclà: el productor del Pri
mavera Sound, Joan Soley; el 
director de B-Core, Jordi Llan- 
semà: i el músic i periodista 
musical de la Xarxa, Nando 
Caballero. Tots els convidats 
«compten amb un marcat to 
vallesà i són coneixedors de 
l’escena nacional des de dife
rents àmbits de la indústria

DS

La banda Pantaleó 
tancarà el programa 
dissabte a la sala 

Balboa

musical», destaquen els orga
nitzadors. El públic podrà fer 
les seves aportacions.

«Rockanrolcor*
Tot seguit, a les 19h, es pro
jectarà el documental biogrà
fic Rockanrolcor, produït per 
Plans Films, una cinta que 
reflecteix com el músic, perio
dista i productor discogràfic

^ El «Camí del Far» de Lu Rois, a la CavaUrpí

La jove cantautora i pianista sabadellenca Lu Rois presenta 
el seu primer disc, Camí del Far. aquest divendres (22h: 7 
euros) a la CavaUrpí. Una veu dolça i singular que es suma 
al cicle #ConcertsKmO de la sala de l’Hotel Urpí (Sant 
Maties, 5) de la promotora local UiU.

► «El proceso», d'Orson 
Welles, al Cineclub en 
versió original

Quan un home es desperta 
pel matí, es troba que la 
policia ha entrat a la seva 
habitació i l’arresta, després 
d'acusar-lo d’haver comès 
un crim. És l’inici de The 
trial (El proceso, 1962), 
film d'Orson Welles que 
es recupera aquest dijous 
a l'Imperial (20 i 22.30h) 
en versió original en el 
marc del cicle setmanal de 
Cineclub Sabadell. És un

encàrrec i una adaptació 
de la famosa novel·la El 
procés, de Franz Kafka, però 
el resultat és prou coherent 
amb la filmografia de Welles 
per la seva barreja de 
cinema negre i estètica neo- 
expressionista.

Fiesta argentina y 
tributo a Deep Purple y 
UFO en la Breakout

En la Plaça Laietana, la 
sala Breakout vibrará este 
viernes con rock argentino y 
cervezas Quilmes y Fernet.

LlUÍS franco

Nando Caballero protagonitza el documental «Rocanrolcor»

sabadellenc, Nando Caballero, 
refà la seva vida desprès de 
superar un atac de cor. La jor
nada acabarà amb una sessió 
del dj Deckart, punxant els hits 
realitzats a Catalunya els dar
rers anys.

Joan Colomo I Bcore
Dissabte (18h) es projecta el 
documental Soroll de tot cor. 
Bcore 25 anys, produït per 
Televisió de Catalunya, sobre 
aquest segell alternatiu barce
loní, seguit del concert acústic 
de Joan Colomo (19.30h), que 
avançarà temes del proper 
disc. Aquesta és l’unica activi
tat de pagament (3 euros amb 
consumició inclosa) ■

► «Aquí no paga nadie» de Atter Ego en L'Alternativa

Comedia de Darío Fo escrita en 1973 en plena crisis 
del petróleo, Aquí no paga nadie llega este jueves (22h; 
función única y con taquilla inversa) a L’Alternativa Teatre, 
sala indeaendiente de la calle Marià Aguiló, con Anabel 
Riquelme, Astrid Garcia, Oscar Masllovet, Ricardo García 
y Enric Lcpez. Es una producción de Alter Ego, compañía 
de la propia Alternativa, que en este caso se presenta en 
el formato de lectura dramatizada. La obra es muy actual 
por sus personajes, que luchan por sobrevivir en medio del 
paro, los recortes, los despidos y la indignación general.

Es una fiesta temática del 
país latinoamericano con 
entrada gratuita. El sábado, 
por otra parte, el doble 
concierte está protagonizado 
(22h: 7 e uros) por Casino 
Montreux, banda de tributo a 
Deep Rui pie, y Lights Out, que 
por su parte versionan a UFO.

^ Jazz, monólogos y 
Tancat |»er Defunció en el 
Griffin

El ciclo cíe jazz en vivo del 
Griffin se retoma este jueves 
(22.301Y con la ‘jam-session’

que animarán Guido Di 
Blasi (guitarra), Paco Weht 
(contrabajo) e Italo Boggio 
(bateía). Está abierta a todos 
los músicos. Por su parte, 
Raúl Alcaraz, uno de los 
monologuistas más divertidos 
del país, visita el Griffin este 
viernes (23.30h) en el marco 
del ciclo semanal dedicado 
a este género (entrada libre, 
consumición mínima). Y el 
sábado el pub de la calle La 
Segarra, 25. invita al grupo de 
pop-rock de Sabadell Tancat 
per Defunció, liderado por 
Jaume Papell (23.30h).

La soprano Laia Camps

L’espectacle 
divulgatiu 
«Òpera secreta» 
a l’Àgora

REDACCIÓ

Amb la sabadellenca Laia 
Camps (soprano) i Joan Mar
tínez Colás (tenor, exdirector 
de l’Orfeó de Sabadell), la 
Companyia Opera-Collage ofe
reix aquest divendres (21.30h: 
10 euros) a l’Espai Àgora de 
Sant Oleguer (Sol i Padrís, 93) 
«Ópera secreta», un especta
cle amb una vessant divulga- 
tiva per introduir nou públic al 
món de la lírica.

Amb els artistes molt pro
pers al públic i un divertit fil 
argumenta!, captivaran amb 
les grans àries i duos de La 
flauta Màgica, de Mozart, La 
bohème, de Puccini o La travi- 
ata. de Verdi ■


