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ESPECTACLES

Chucho Valdés & Gonzalo Rubalcaba, 
Manel i Els Amics de les Arts a Sant Cugat
La temporada del Teatre-Auditori acollirà 48 espectacles de setembre a febrer

CARLES GASCÓN

SANT CUGiAT.- El duo de pia
nistes cutfens Chucho Valdés
6 Qonzal^ Rubalcaba í els 
grups ca^lans Manel, Els 
Amics de ^s Arts i R<^er Mas 
són algunes de les propostes 
del Teatr^Auditori de Sant 
Cugat per ja nova temporada, 
presentada dimarts passat, i 
que del 22 de setembre al 17 
de febrer irtclou un total de 48 
espectacles en 57 funcions, 
més els més de 100 concerts 
del Festival Petits Camaleons 
(el 30 de Setembre I l'l d’oc
tubre, 6a edició).

El musical Priscllla
Un cartell ée luxe per al qual 
ja es poder! comprar entrades 
on-line d’a|guns espectacles, 
com PriscillB. el musical (amb
7 funcions|de i'l al 4 de fe
brer), Faem^io y Cansado (dis
sabte 21 d’octubre) o Jarabe 
de Palo (dtesabte 13 de ge
ner), a mé^ dels citats Manel 
(divendres 29 de setembre) i 
Els Amics de les Arts (dijous 
20 de desertibre), grup on figu
ra el baixisíB sabadellenc Pol 
Cruells.

Altres grans noms i compan 
yies internacionals són els de 
la colombianía L’Explose danza 
(Tu nombre ^e sabe a Tango), 
Ip Italiana fo Gravity Dance 
Company (Dé l'infern al para
cas), la South Carolina Gospel 
Chórale o el bianista londinenc 
James Rhod^s.

En teatre |es pot destacar

Màrius Torres •Un poeta iíríc>, 
un recital amb el quartet de 
corda Sound Boulevard on fi
guren també les veus d’Emma 
Vilarasau 1 Jordi Bosch i que 
es presenta en «estréna ab
soluta» el 16 d'octubrd dins el 
Festival nacional de poésía.

Entrades
Excepte una desena 
d’espectacles que ja són a la 
venda tot l’estiu al we^ vww. 
tasantcugat.cat I a l’Oficina de 
Turisme, la tradicional venda

ROGERHOOGSON COM

El músic britànic actuava ahir ais Jardins de Pedralbes i aquest dijous serà a Sant Cugat

Roger Hodgson reviu els *hits’ de Supertramp
Entrades exhaurides, per descomptat, per 
sentir aquest dijous al Teatre-Auditori de 
Sant Cugat tota una llegenda viva de la 
música pop: Roger Hodgson. Co-fundador de 
Supertramp i autor d'èxits de la banda 
britànica de la talla de Sreakfast in Amer/ca, 
Taàe the long way home, Gh/e a llttie bit, The 
logical song, Dreamer o /t's raining again,

Hodgson omple auditoris de mig món 
rememorant l’etapa daurada de Supertramp 
(dissolta el 1983) i aportant amb la seva 
nova banda material dels seus treballs 
posteriors en solitari, com In the eye of the 
storm (1984) -on brillen talls com Had a 
Dream, In Jeopardy o Lovers in the wlnd - o 
el disc Open the door (2000).

Art, de Yasmina Reza (amb el 
sabadellenc Llufs Xavier Villa
nueva al costat de Pere Arqui- 
llué i Francesc Orella), Federico 
García, Dansa de mort, La visi
ta de la vella dama, EMA. de

T de Teatre, In memoriam. La 
quinta del biberó, Caligula (on 
figura el sabadellenc Bernat 
Quintana amb Pablo Derqui 
i direcció de Mario Gas), Ho
mes, la comèdia musical o Una

gata sobre el tejado de zinc ca
liente. Un altre actor sabade
llenc, Ramon Madaula, vindrà 
amb La treva (20 d’octubre), 
de Donald Margulies i dirigida 
per Julio Manrique, i també a

Jarabe cJe Palo, 
Jorge Blass o «Art», 
de Yasmina Reza, 

són altres atractius

d’abonaments i d’enfrades 
de la nova temporada s’obre 
a partir del dimecres ^6 de 
setembre per als abonats 
(9 a 21 h) i el dimarts 12 de 
setembre la venda general (9 
a 21 h).

Hi ha molt més per triaf, sen
se oblidar l’òpera sabadellen- 
ca que no falta mai al mqnicipi 
veí (Cosí fan tutte el 10 <fe no
vembre): la màgia del ndenta- 
lista Luis Pardo, Joana Andreu 
i Jorge Blass, la compianyia 
de dansa Sol Picó amb VVe 
Women, el circ de Subliminati 
Corporation o La Ciiyquena de 
Txaikovski a càrrec der0$C ■

La Banda de Música de 
Sabadell toca al FRESC
Aquest dijous a TAmfiteatre

REDACCIÓ

Tota una inetítució a la ciu
tat. la Banda de Música de 
Sctbadell intèrpretarà obres 
de Franz von Blon, Johann 
Strauss, Jan IVan der Roost, 
Pascual Maquina, Percy Aldri- 
dge Grainger, í.eroy Anderson, 
0 Joaquim Serna al concert 
que ha progtémat Joventuts 
Musicals aquei^t dijous (22h) a 
l'Amfiteatre da l’Espai Cultura 
Fundació Sabadell 1859, en el 
marc del nou FRESC Festival i

també el XVIII Festival Interna
cional de Música de Sabadell.

Dirigida per Bernat Casti
llejo -que la setmana passada 
rebia en aquest escenari la 
Batuta d’Honor de JJMM al 
concert de la Cobla Mediter
rània, la Banda és la formació 
musical més antiga de Saba
dell que encara perdura i una 
de les associacions legalment 
constituïda amb més trajectò
ria. Els seus orígens es remurv 
ten al segle XIX, al desembre 
del 1856, i neix amb la volurv

□ concert de la Banda, dirigida per Bernat Castíllejo, està organitzat per Joventuts Musicals

tat de dur la música per tota 
la ciutat en la dates assenyala
des. Castillejo ha dut a terme 
una important tasca de rejo

veniment de la formació -la 
banda municipal va esdevenir 
entitat cultural sense ànim de 
lucre el 1996-, engrescant

molts músics professionals 
i del Conservatori i adaptant 
el repertori als gustos més 
amplis de la societat actual ■


