
46  Diari de Sabadell E S P E C T A C L E S Dissabte, 20 d’abril del 2013

L’estrena de «Kafka i 
la nina viatgera» clou 
la temporada a LaSala
Una h istòria  de Jordi S ierra i Fabra

CARLES CASCÓN

Adaptació teatral de la 
novel·la homònima del prolí
fic Jordi Sierra i Fabra (Premi 
Nacional de literatura infantil i 
juvenil, 2007), Kafka i la nina 
viatgera és una tendra histò
ria en la qual l'escriptor txec 
consola a través de la fantasia 
una nena que ha perdut la seva 
nina: li diu que és de viatge i fa 
que li escrigui cartes explicant 
les seves experiències arreu 
del món.

És l'espectade la companyia 
valenciana Albena Teatre, que,

amb un equip de primer nivell, 
clou demà diumenge (18h; 
majors de 6 anys) la tempo
rada de teatre familiar a LaSala 
Miguel Hernández (Rda. Rou
reda, 24). Representa, a més, 
la seva estrena a Catalunya.

Música original en directe 
(amb la violinista Rut Quiles), 
una història basada en fets 
verídics explicats per Dora 
Dymant (companya de Kafka) i 
un missatge sobre «l'habilitat 
reparadora de la ficció» són 
alguns dels atractius del mun
tatge.

El signen noms tan sòlids
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ALSA SOLER

La funció d’Albena Teatre de demà a Sabadell representa la seva estrena a Catalunya

com com Guillem Jordi Grae- 
lls (adaptació teatral), Carles 
Alberola i Fernando Bernués

(direcció) o Montse Ame- 
nós (disseny de l'espai escè
nic i vestuari). A més de Rut

Quiles (en el paper de Dora 
Dymant), l'interpreten Pep 
Ricart i Nuria Herrero ■

Bertolt Brecht, más allá 
de las discapacidades

REDACCIÓN

La ONCE llenó el Teatre Principal el miércoles con la compañía Muxicas
ESTEVE BARNOLA

La Biennal de Teatre de la 
ONCE ha llevado a escenarios 
de un total de 11 localidades 
catalanas montajes de com
pañías integradas en su mayo
ría por intérpretes invidentes o 
con discapacidad visual grave.

La decimocuarta edición de 
este ciclo evidenció el pasado 
miércoles en Sabadell que el 
talento interprativo hace olvi
dar al instante cualquier disca

pacidad. Así, el Teatre Principal 
registró una excelente entrada 
para la función de La boda de 
los pequeños burgueses, el clá
sico de Bertolt Brecht, de la 
mano de la compañía gallega 
Muxicas.

Dentro de la Biennal, había 
también funciones en Caste
llar, Terrassa, Sant Cugat o 
Barberà, entre otras, que coin
ciden este año con el 75° ani
versario de la ONCE y el 25° de 
su Fundación ■

FLAIXOS

►  El MAPA organiza su 
2o Concurso Infantil y 
Juvenil de Cantantes

La Asociación MAPA lleva 
esta tarde (17h), a la Sala 
Polivalente (al lado de la 
piscina de Ca n'Oriac), 
su 2o Concurso Infantil 
y Juvenil de Cantantes, 
en el que actuarán como 
invitados los ganadores 
del año pasado: Lisandra 
y Adrián y David Pérez.
El jurado estará formado 
por la cantante María 
Muñoz, el locutor de 
Radiolé Joaquín Manciño: 
Marta Farrés, regidora 
del Ayuntamiento de 
Sabadell; Carles Reiet, 
mago y humorista;
Antonio Granada, cantante 
profesional; y Ricardo 
Montalbán, presentador de 
Radio Unión de Catalunya 
en Barcelona.

►  Blues-rock amb el 
grup Bluestorm al Gríffin
Muddy Waters, Howlin’
Wolf però també Gary

*

El cantante David Pérez

Moore í Steve Ray Vaughan 
són alguns dels referents 
de Bluestorm, banda 
sabadellenca que presenta 
el seu blues-rock aquesta 
nit (23.30h) al Griffin de Ca 
n'Oriac (La Segarra, 25).

►  La Big Band del CEME 
a Veus de Sabadell
L'actuació mensual de Veus 
de Sabadell arriba aquesta 
tarda (17.30h) a l'auditori de 
l'Espai Cultura Unnim (d'en 
Font, 25) amb l'Orquestra

Big Band del CEME 
(Centre d'Estudis Musicals 
Especialitzats) de formació 
convidada.

►  Rock acústic amb Oído 
y Roma a TEstructiBar
El cicle d'actuacions de petit 
format a 1'EstruchBar (Sant 
Isidre, 140) continua avui amb 
el rock acústic del dúo Oido y 
Roma, que actuaran a les 23h 
(entrada lliure).

►  Les Sueques actuen 
avui a La Llançadora
La Llançadora (Rambla, 9, 
entl. esq.) continua avui amb 
el seu cicle de concerts amb 
Les Sueques, una banda 
de rock-pop-punk de lletres 
senzilles però punyents i 
líriques (21.30h; entrades a 
3,5 i 8,5 euros).

^  Vermut musical amb 
2 Princeses Barbudes
Dins la seva programació de 
Sant Jordi, Can Capablanca 
ofereix avui un vermut musical 
amb Cançons I ritmes, del 
grup 2 Princeses Barbudes.

Cançons de joc. de ball i 
tradicionals amb instruments 
de joguina per a tota la família 
a partir de les 12h.

►  Homenatge del Ferran 
Casablancas a Calders
El primer homenatge de 
Sabadell a Pere Calders arriba 
dimarts per Sant Jordi amb 
l'alumnat d'Escèniques de 2n 
de batxillerat de NB Ferran 
Casablancas. Adaptació de 
contes amb coreografies i 
música, a partir de les lOh.

►  Joan Egea deixa la 
presidència dels Castellers
Joan Egea, president dels 
Castellers de Sabadell, dimitit 
del seu càrrec en la darrera 
reunió de la junta directiva de 
l'entitat, dilluns passat. 
Deprés de tres anys de 
president durant els darrers 
tres anys, Egea ha decidit 
deixar-ho «per motius 
personals». En aquest temps 
s'ha aconseguit un local 
social, que «l'entitat sigui un 
referent a la ciutat» i deixar 
les «feines encarrilades»,

segons la Junta Directiva, 
que ha assumit les funcions i 
reunirà per decidir la gestió.

►  Henry Méndez canta 
esta tarde en LaSal
El popular cantante latino 
Henry Méndez, artífice de 
éxitos como «Rayos de 
sol», «Te fuiste» o «Noche 
de estrellas» -todos ellos 
supervenías en Europa y 
Latinoamérica- realizará una 
actuación exclusiva en la 
sesión de tarde de LaSal de 
este sábado.

►  El grupo N'Projecte 
actúa en La Diosa
Después de la fiesta de los 
80's organizada el pasado 
sábado, el restaurante La 
Diosa (Boccaccio, 55) anuncia 
para esta noche el concierto 
de N'Projecte, grupo que 
apuesta por versiones de 
los clásicos bailables. Habrá 
un pase a las 22.30h, 
en el marco de una cena- 
espectáculo (25 euros), y 
otro una hora después, con 
consumición mínima.


