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ESPECTACLES

Albert Pla se suma a l’Embassa’t amb 
els grups Anímic i Estúpida Erikah
El festival torna el 9 i el 10 de juny a Can Marcet per la seva novena edició

L’inclassificable i provocador cantautor sabadellenc Albert Pla Pau Vallvé actua el 12 de maig al Teatre Principal

C. C.

El festival musical Embas- 
sa’t, que tornarà els propers 9 
110 de juny a les pisicines mu
nicipals de Can Marcet, aca
ba d'anunciar que ha fitxat el 
sabadellenc Albert Pla com un 
dels caps de cartell de l’edició 
d'enguany.

L'inclassificable i provoca
dor cantautor, autor de discos 
como No sólo de rumba vive 
el hombre, Veintegenarios en 
Alburquerque, La diferencia I 
Somiatruites (aquest amb Pas
cal Comelade), i amb sonades 
incursions al cinema i el tea
tre -com Llits, espectacle de 
Lluís Danés-, és dels últims 
noms anunciats per Sabadell 
Sona Jove per animar l'eclèc
tic festival de música moderna 
i popular.

Les altres Incorporacions 
del cap de setmana han estat 
bandes ja consolidades dins 
el circuit alternatiu català com 
Anímic o els terrassencs Es
túpida Erikah, 1 els joves Cala 
Vento.

Els primers noms confirmats 
per a la novena edició (www. 
embassat.com) van ser The 
New Raemon & Mc Enroe 
(acústic), Pantaleó, Neleonard, 
La Bien Querida (acústic) i 
Zulú Zulú.

Calendari ampli
Pero el cert és que l'anomenat 
Festival Independent del Va
llès ja ha acomençat en certa

El vermut de 
PAWLA va omplir 
el Mirador

PAWLA, alter ego musical 
de la també actriu Paula 
Jornet, va exhaurir per 
anticipat les entrades del 
‘Vermut Embassa't' que 
compartia diumenge passat 
al Mirador del Museu del 
Gas amb Jo Jet i Maria 
Ribot. El cicle, que el dia 
abans va rebre Ariana 
Abecasis. es traslladarà el 
23 d'abril a la plaça del Gas 
amb Renaldo I Clara.

manera molt abans amb un 
ampli calendari d'actuacions 
que ajuden a escalfar motors, 
i que s’allargarà fins l'octubre.

Aquest mes d'abril hi ha els 
vermuts dominicals al Mirador 
del Museu del Gas i el proper 
12 de maig el barceloní Paii 
Vallvé presentarà al Teatre 
Principal el seu darrer treball, 
Abisme cavall hivern primavera 
i tornar, un disc doble -autoe- 
ditat i autogestionat- carregat 
de sentiment i vivències per
sonals i un accent més elèc
tric i potent.

I el 27 d'octubre s'ajuntaran 
altre cop Gemma Humet i Lu 
Rois, que ja havien coincidit a 
l'homenatge a Joan Oliver a La 
Faràndula ■

El teatre tornarà a Belles Arts 
amb «Confíteor», de Tom Colomer
La segona obra després de «Llestos» arriba el 22 d'abril

c. c.

El jove dramaturg 1 director 
sabadellenc Tom Colomer por
tarà la seva nova creació el 22 
d'abril a l'auditori de l'Acadè
mia de Belles Arts de Sabadell 
(Pg. Manresa, 22), on s'estarà 
en cartell fins el 26 de maig.

És el «drama sobre llum i 
foscor» Confíteor, segon mun

tatge de la jove companyia 
Amfiteatre després de l'èxit 
de Llestos. «Una tragèdia de 
rabiosa contemporanietat que 
tracta la perillositat de saber-, 
avancen.

Dingida a tots els públics, el 
tema central de l'obra, i el que 
la converteix en una tragèdia, 
és «la maledicció del saber, 
l’error en voler saber, el com

tant sovint el coneixement ens 
condemna», explica la com
panyia.

Les funcions seran el 22 
d'abril i els 5, 6,13,20 i 26 de 
maig, a les 19.30 h. Es poden 
reservar les entrades anticipa
dament a la mateixa Acadèmia 
de Belles Arts, de dimarts a 
dissabte de 17.30 a 20.30 h 
o al web www.amffteatre.com.

Hi col·labora L'Estruch, la 
Fàbrica de Creació de les Arts 
en Viu municipal.

El muntatge té algunes par
ticularitats. Alterna la prosa 
amb el vers, té una quinzena 
de personatges i la música en 
directe d'un violoncel durant 
tota la funció. El format també 
és «radicalment nou» per aquí, 
diuen, encara que no per 
Europa: un joc d'espais i con
sisteix a fer moure el públic de 
sala durant la representació.

Amb aquesta prometedora 
estrena d'un text inèdit torna 
el teatre a Belles Arts. on s'es
pera que es tomi a programar, 
anys després, de forma regu
lar n


