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ESPECTACLES

L’Agora estrena cabaret aquest Nadal
Al Galliner, els contes de Tatami Books i «Sentiments en dansa», a la programació

Alguns dels protagonistes de la nova programació de l'Espai Àgora, reunits dijous passat davant Diari de Sabadell

L’oferta cultural de 
Nadal a l’Espai Àgora 
de Sant Oleguer 
comença diumenge 
amb la primera sessió 
de contes de Rosa 
Pité i Núria Albertí i 
inclou cinc funcions de 
Sentiments en dansa 
i un nou «cabaret 
existencial i musical» 
d’AIGalliner, El darrer 
brindis d’Errol Flynn.

c. GASCÓN

Aquest any no hi ha el caba- 
rert literari de Jordi Fité amb 
Il·lús Teatre, que s'instal·la 
a la CavaUrpí, però l'Espai 
Àgora ha omplert de seguida 
les nits de desembre i gener 
amb propostes fidels a la seva 
línia eclèctica, variada, però 
de «rigor i qualitat», defensa 
Maria Antònia Cabistany. 
ànima d'aquest cafè-teatre del 
centre cívic de Sant Oleguer.

Demà diumenge arrenca 
amb la primera de tres ses
sions de contes matinals que 
seviran per donar a conèixer la 
nova editorial de Núria Albertí, 
Tatami Books —per llegir a 
terra», diu, amb nens de fins a 
5 o 7 anys- i que presentaran 
les pròpies autores.

Contes
Comencen (llh) Rosa Fité i 
la pròpia Albertí amb La capsa 
de la mama i El fantasma de 
la neteja i seguiran el dia 11 
Sandra Gómez i Núria Albertí 
i el 18 ella mateixa amb Elisa
bet Carnicé. que com no podia 
ser d'altra manera ha escrit.

i explicarà, un conte de tema 
que coneix bé: La pinya caste
llers.

Sorgida a Sabadell, amb 
autores i il·lustradores d'aquí, 
moltes d'elles «joves i que 
comencen», Tatami Books ja 
ha saltat al terreny intenacio- 
nal amb traduccions a sis idi
omes. «A més, són contacon- 
tes professionals», destaca 
Albertí, que explica un detall: 
el text va abans que les il·lus
tracions, per potenciar primer 
la imaginació.

Un altre detall de les ses
sions: l'entrada és gratuïta 
i hi ha un taller posterior a 3

euros per nen/a (gratuït amb 
la compra d'un llibre).

L'Àgora continuarà, entre 
el 16 i el 30 de desembre (5 
funcions en total) amb «Sen
timents en dansa», una pro
posta de textos, moviment i 
música que dirigeix la balla
rina i coreògrafa Elisabeth Ollé 
amb alumnes de l'escola Bots.

Estrenat a la gala d'aniver 
sari, busca expressar amb 
la dansa textos adaptats de 
Miquel Pujadó que parlen de 
sentiments i emocions rela
cionades amb l’amor però en 
moltes facetes. Els intèrprets 
«interactuen amb els sons

i estan escampats entre el 
públic», explica Ollé. Sandra 
Esteban i Joan Salido són els 
actors que reciten.

Cabaret d'AIGalliner
I la gran novetat d’enguany és 
El darrer brindis d'Errol Flynn. 
un nou gènere en què s’es
trena la companyia local AIGa- 
lliner: el «cabaret existencial 
i musical». Ho protagonitzen 
els actors Marc Rius, Arnau 
Puig (que ha fet Ser-rio o no 
amb Josep M. Rotats) i David 
Anguera el 22 i 25 de desem
bre i l'l, 2, 3. 4, 6. 7 i 8 de 
gener, sota la direcció d'Albert

González.
Creat des de zero amb text 

de Marc Artigau, els seus per 
sonatges històrics i diverses 
influències musicals i teatrals 
seran el pretext per «reflexionar 
sobre el sentit de la vida, però 
amb humor i sàtira». resumeix 
González. Amb escenografia 
minimalista de Mercè Luchetti 
i un piano, esperen portar-ho 
després a Barcelona.

Fli hauram altres especta
cles, com els monòlegs del dia 
18 Las confesiones de un cine
filo. una princesa y un princeso, 
Àlex Sánchez, Vicente López i 
Sandra Esteban ■
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