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La companyia 
Arketip uneix dansa 
contemporània i hip hop
Presenta «Unité» dissabte a UEstruch

REDACCIÓ

No és el primer cop que un 
coreògraf prova de combinar 
dansa contemporània i hip 
hop. En mans del ballarí fran
cès Lionel Cóleno en surt «un 
espectacle de dansa Hip Hop 
contemporània».

Es titula Unité i es veurà 
aquest dissabte a les 21 hores 
a L'Estruch (Sant Isidre, 140). 
El coreògraf ha traslladat la 
Cie. Arketip de Montpellier a 
Sabadell per treballar en una 
residència tècnica a L'Estruch, 
on ja havia estat.

A Unité mostra la voluntat 
d’evidenciar el vincle entre 
els diferents orígens socials 
i l'art coreogràfic. A l'espec
tacle reflexiona a través del 
moviment sobre el que uneix a

totes les persones en les soci
etats urbanes actuals i com
porta també una altra reflexió 
sobre la diversitat cultural, la 
identitat i les noves construc
cions culturals.

L'espectacle conté el valor 
afegit de presentar una dimen
sió pedagògica basada en 
l'aportació d'eines que per
meten l'accés a la sensibilitat 
de l’altre, a establir relacions 
humanes des de la compren
sió I el respecte que fa possi
ble una bona convivència en 
societat.

Les entrades, a 10 euros, es 
poden comprar on-line a www. 
lestruch.cat i www.sabadell. 
cat/ca/entrades, a la taquilla 
del Teatre Principal o al mateix 
L’Estruch una hora abans de 
la l'inici ■

ESTEVE BARNOL*

AdoK Pla omple amb la màgia de Mompou i Gaudí

Amb tot un èxit de públic -un centenar de 
persones-, el pianista sabadellenc Adolf 
Pla va captivar amb el seu singular «concert 
àudiovisual» de dijous passat a l'Espai Cul 
tura, on interpretava peces de diferents èpo
ques de Frederic Mompou amb un muntatge

d’imatges en moviment sobre l'arquitectura 
d'Antoni Gaudí. Un format molt suggerent a 
partir de les excel·lents fotografies de Marc 
Llimargas que, com a l’exposició que acull 
l’Espai Cultura, descobreix vincles sorpre
nents entre els dos creadors. Sensacional.

FUIXOS

► «La rateta» s’acomiada amb un èxit molt gratificant

Uns 2.200 espectadors en 10 funcions són un excel·lent balanç pel musical 
infantil del Teatre Sant Vicenç La rateta que escombrava ¡'escaleta, que es va 
acomiadar el cap de setmana passat. L'obra, escrita per Roc Olivé, ha estat 
dirigida per Carles Campoy, el qual s'ha estrenat com a director. Amb unes

composicions musicals de Xasqui Ten i Jordi Campoy, una direcció vocal de 
la mà de la Sílvia Artigas, i juntament amb unes coreografies de la Cristina 
Allande, amb l’ajut d’Estefania Granados, aquest «musical que pretenia ocupar 
una modèstia part d'aquesta temporada ha acabat essent un èxit rotund», 
valora la companyia creualtenca. El repartiment l'integraven joves actors 
(d'entre 8 i 19 anys) que s’han dividit en dos grups (un a cada fotografia).

► Xiula presenta un nou 
llibre il·lustrat a l'Abacus 
dissabte a la tarda

El grup d'animació infantil 
Xiula presenta aquest 
dissabte (17h) el nou 
disc il·lustrat 5472m a 
l’Abacus (Tres Creus, 86). 
Xiula destaca per combinar 
melodies modernes, 
amb sons adults i lletres 
reivindicatives, amb valors 
per als infants. 5472m 
(Viena Edicions) mostra el 
viatge de viure. Al llarg del 
trajecte es produeixen tota 
mena de situacions on 
s’explica amb una cançó 
i la seva corresponent 
il·lustració de Mariona 
Tolosa. Aquest segon treball 
és doncs, una mena de 
dietari d’aquest viatge:

El grup Xiula edita «5472m»

s'expliquen situacions 
quotidianes (Som-hi tots a 
menjar), anècdotes, però 
també problemes comuns 
que en un moment o altre ens 
afecten a tots (Polls, El 
dentista) i que voldríem 
canviar (L'escola que volem).

► Concierto de Dani 
Caracola & Trío de Ida y 
Vuelta en el Griffin

Dani Caracola, tras editar 
el disco Principis con el 
grupo de rumba fusión 
Caracola, emprendió con 
la Banda de Ida y Vuelta 
su aventura musical, el 
disco Culturas Viajeras y 
actualmente prepara un nuevo 
trabajo con el que sigue 
investigando y fusionando 
músicas del mundo desde 
su mirada de cantautor.
Con la interculturalidad 
como bandera, llega este 
sábado (23.30h) al Griffin (La 
Segarra, 25) con el Trío de Ida 
y Vuelta (versión reducida de 
la Banda) con Raúl Serrano a 
la percusión, Albert Casanova 
al tres cubano y Miguel

Arce al bajo. Entra libre con 
consumición mínima.

► «Happy leve o Love 
story?» a la Biblioteca del 
teatre del Sol
Dissabte (21.30h) i demà 
diumenge (18.30h) hi ha 
les dues últimes funcions 
a la biblioteca del Teatre 
del Sol del divertit monòleg- 
espectacle de Gemma 
Amorós «Happy love o Love 
story?», una història explicada 
sobre un antic amor però amb 
un misteri per resoldre: un 
cadàver al menjador.

► Vermut dominical a □ 
Teler de Gracia amb jazz
La Cat Jazz Band actúa de 
nou ais vermuts d'El Teler 
del centre cívic del Barri de

Gràcia, aquest diumenge 
(13h). Ara són Ignasi Sabadell 
al contrabaix, César Martos 
al saxo, Toni González a la 
guitarra, Nicolás Barnes a la 
bateria i Hug Vives al piano i 
tenen un renovat repertori de 
jazz, swing i ’latin’.

► La Jaima acull la 
comèdia clown «Monster»
Mon & Ster (els actors Ester 
Solà i Mon Costa) presenten 
de nou la seva obra de 
comèdia-clown Monster a La 
Jaima de Sabadell (Jacquard, 
46) aquest diumenge (19h) 
amb taquilla inversa. Es 
presenta com «una escena de 
llit per a tots els públics» (+ 3 
anys). Serà l'últim espectacle 
a La Jaima abans del seu 
tancament.


