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Els Pets tocaran el 20 de setembre a La Farándula

La primera divisió del pop catalá
-passa per Sabadell de la má de UiU
Manel i Els Pets, úniques estrelles d'una minsa programació
c. cAScóN
Si en teatre encara podem
gaud¡r d'algun éxit de la temporada passada, en la música
oooular I'oferta a Sabadell segue¡x sense aixecar el cap.

*

Salvaran la cara, altre cop,
els promotors locals UiU, que
han apostat per Els Pets (20
de setembre) i Manel (8 de
novembre) a La Farándula amb
un preu de les entrades que

no és precisament barat -és
difícil altra cosa ouan la iniciativa és privada i sense subvencions- peró que ja este donant

fruits encoratjadors a taquilla

i apunta aue el risc es veurá
iompensat.
La vis¡ta dels Pets és molt
llaminera perqué coincideix

amb el nou disc

ila

gira cor-

responent. Seran aquí poc
després de tocar al Festival de
Música Viva de Vic i a la seva terra, Tarragona, abans de
passar per Barcelona.

La banda de ConstantÍ ha
comptat pel seu nou treball
amb la feina del productor Raül
Fernández *Refree". Segur que
als més entusiastes no els sabre greu pagar els 25 euros de
platea (21 al pis i 16 a I'amfiteatre; menors de 15 anys, 18

HOt{eó Gatalá

protagonitza I'inici de
la temporada simfónica
,Ara Malikian será I'estrella al gener

de platea per sent¡r el flamant

material d'At/etes, ba¡xin de
I'escenar¡ puja a 32 euros (25

ven, molt menys coneguda que
la Missa Solemnrs del mateix

concert de la temporada, al
marg. La Simfónica, a la qual

peró aquest va cancel'lar la
seva visita- iel seu triomf
augurava un est¡u que sense
dubte será dels millors per al
quartet barceloní. Uns deu dies enrere ja havien passat pel
Teatre Grec.
Ves, bruixot! , A¡, Yoko o Teresa

promet nous climes sota el

sostre de La Farándula. lmés

recordant l'éxit recent dels
Amics de les Arts. una altra de
les aDostes de UiU.
Esteve Sabater i Cítrics
Pel que fa la resta de programació, i sense comptar
l'ámDlia i interessant oferta
simfónica ide cambra, només
ha transcendit el concert del
cantautor sabadellenc Esteve
Sabater amb el seu projecte
Cítr¡cs.

Una proposta entre el pop, el

rock i la canqó d'autor que ja
s'ha programat anteriorment

ique

repertirá

al teatre

Cinema

a la imatge, tornen les
sessions de curtmetratges
Quant

del IVIECAL i, com a novetat, la
pel.lícula La santa espina per
la Diada (14 de setembre), un
projecte d'Ofemsó

r

morables com la que Edmon
Colomer va dirigir fa doüe
anys, es posará aquest cop
sota les ordres del brillantíssim Enrico Onofri, concertÍ de
I'aclamat Giardino Armónico.

Més Beethoven, encara

I

Beethoven. evidentment. sere obligat en el concert al Prin-

concert en el oual la Simfónica

retrobará el violinista Ara Malikian, a qui va tenir d'artista
res¡dent al 2OO4. El concert,

del qual no s'ha anticipat el
programa, s'anuncia sota el
tÍtol de Malikianin¡. lVlalikian,
en efecte, destaca entre els
millors intérprets del llegendari Paganini. Peró també és un

grandiós violinista flamenco,
espectacular en la Malagueña
de don Antonio Chacón

¡

de

L'Estruch el 17 d'octubre.

se l¡ recorden versions tan me-

tuts Musicals a Sabadell.
A destacar, igualment, el

A Beethoven, amb la seva
Pastoral (sisena Simfonia), anirá també consagrat I'altre gran

Divendres passat inauguraven amb grans honors el festival de Cap Ro¡g a Calella de
Palafrugell -el primer concert
programat era el d'Elton John,

del

per Catalunya després

ment subestimada. En honor
a I'Orfeó Catale, el programa
inclourá tres peces d'Eduard
Tofdrá: L'scherzo de La Filla
del Marxant (suite que fa anys
la Simfón¡ca havia interpretat
íntegra), les Canqons populars catalanes que Ros Marb¿
va arranjar per orquestra,
Emoú ries.

públic ámpliament forani.

els concerts oue estan oferint

i veus, Martí Maymó (baix i
veus), Arnau Vallvé (bateria
i veus) tornen a viure el seu
moment més dolq omplint tot

Al Palau, on fa deu concerts
per temporada, la Simfónica
ha establert intensos vincles
amb l'0rfeó Catalá. En I'inici
la temporada a Sabadell (4

seu pas pel Primavera Sound,
aquest una mica més fred per
la grand¡ositat de I'espai iel

Rampell s'estan convertint ja
canQons que tenen guanyat
el premi dels seus segu¡dors
a l'algada d'Al mar, Boome
rang, A¡ Dolors o BenvolÉ,ut. Un
repertor¡ que, quan encara es
recorda el pas de la banda per
I'Embassa't més multitudinari
a La Bassa de Sant Oleguer,

a D¡s i l-9 a amfiteatre).
Guillem Gisbert (guitarres
i veu), Roger Padilla (guitarra

cipal, el 13 de desembre, del
Trio Ludwig, resident de Joven-

autor.

]

Manel a 32 euros
Pel qué fa als Manel, el preu

No seria exagerat dir que es
tracta d'una gran obra injusta-

d'octubre) arribaran a La Farándula amb un concert exceo
cional. La histórica coral, que
dirigeix el sabadellenc Josep
Vila Casañas, i I'orquestra
sabadellenca interpretaran la
Missa en Do major de Beetho..

euros). Els promotors indiquen
que la platea a Lleida és a 32
euros ia Tarragona, 28.
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Dimarts. 30 - Dimecres. 31 de iuliol del 2013

Malikian torna amb la Sinrfbnica per prcsentar <<Malikianini>

