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víctor león

Els ‘Bird Eyes’ de Graham esguarden Parets
La cantant, guitarrista i pianista de Vic Núria Graham va actuar diumenge 
passat al Teatre de Can Rajoler per presentar-hi Bird Eyes, el seu disc de 
debut. Graham va venir acompanyada de la seva banda, els músics Jordi 
Casadesús (baix, teclat i guitarra) i Aleix Bou (bateria). Amb Bird Eyes, 
cantant exclusivament en anglès, la vigatana ha aconsguit convèncer tant 
crítica com públic i desplegar una gira atepeïda de concerts.

MOLLET. Dissabte (20.30 h), 
l’Associació Musical Pau Casals 
(AMPC) celebrarà al teatre de Can 
Gomà el concert tradicional en 
honor a Santa Cecília.

L’entitat, que l’any passat va ce-
lebrar el 25è aniversari en el marc 
d’aquesta actuació, aprofitarà ara 
la diada de la patrona dels mú-
sics per oferir un repertori basat, 
principalment, en grans bandes 
sonores del cinema. Així, la banda 
tocarà temes com ara el de Juras-
sic Park, de John Williams; el del 
film de Disney Frozen; el Moon 
River d’Esmorzar amb Diamants, o 
la clàssica tonada de Henry Man-

MÚSICA  LES BANDES SONORES CENTRARAN L’ACTUACIÓ 

cini a La Pantera Rosa. A més, en 
aquesta compilació s’inclouran 
dos homenatges molt especials: 
l’un, al film Back to the Future, per 
commemorar el dia en què Marty 
i Doc viatgaven al 21 d’octubre 
d’enguany; l’altre, a Frank Sinatra, 
ja que al desembre es compleixen 
100 anys del seu naixement. 
Per lloar la  carrera del  cantant, 
l’AMPC  tocarà el cèlebre tema de 
la pel·lícula de Martin Scorsese 
New York, New York i My Way.

La banda estarà dirigida pels 
mestres Francesc Vidal i Barto-
lomé García-Plata. L’entrada és 
gratuïta. n

ARTS CIRCENSES

PARETS. L’ONG Amavaida, que 
treballa pel desenvolupament a 
l’Índia i el Nepal, torna a orga-
nitzar el Cabaret Circ Solidari 
al teatre de Can Butjosa per re-
captar fons per als infants i les 
dones de Calcuta. La gala tindrà 
lloc aquest divendres (22.30 h) 
i compta amb més d’una desena 
d’actuacions de clowns, malaba-
ristes, faquirs, etc., d’àmbit inter-
nacional. Rússia, Itàlia, Portugal i 
Costa Rica són alguns dels països 
de procedència dels artistes que 
hi participaran. L’entrada és gra-
tuïta, però l’entitat anima a fer 
una aportació solidària. n

Artistes d’arreu  
al 5è Cabaret  
Circ Solidari de 
l’ONG Amavida

L’Ateneu de Sant Fost convoca 
grans i menuts a gaudir de l’ofer-
ta teatral d’aquest cap de setma-
na. D’una banda, l’equipament 
acull dissabte a la tarda (18 h)
l’espectacle del grup de teatre 
del Casal Bastinos 100 y pico, El 
médico leñador, una versió de la 
comèdia de Molière El metge per 
força que els santfostencs inter-
pretaran per tercera vegada des-
prés de l’estrena a casa i d’una 
representació, el juny passat, a la 
Sala Fiveller. Diumenge, en can-
vi, serà el torn dels petits. A les 
12 h començarà La rateta que..., 
un espectacle de titelles en què 
el descendent del venedor de la 
merceria on la Rateta va comprar 
el llacet explica el seu infortuni. 
L’entrada val 4 euros. n

Doble proposta 
teatral a L’Ateneu 
de Sant Fost 

TEATRE

L’entitat d’espectacles familiars 
Rialles Parets porta a Can Rajoler 
l’última producció de la compa- 
nyia Poca Cosa Teatre, El Carreró 
de les Bruixes, una obra d’humor 
i òpera dirigida pel conegut Toni 
Albà. La història transporta el 
públic a una època imaginada en 
què a Catalunya s’han fet fora les 
bruixes de totes les contrades i 
les han confinades al Carreró de 
les Bruixes de Cervera. Com que 
n’hi ha tantes i el carreró és tan 
petit, perquè no s’hi amunteguin 
han de passar unes proves de 
selecció. Una de les aspirants és 
la Bruixa Estruga, que, a més, és 
cantant d’òpera. 

La funció tindrà lloc diumenge 
a les 18 h. Les entrades per assis-
tir-hi valen 7 euros. n

Òpera i humor a 
l’obra ‘El Carreró 
de les Bruixes’ 

FAMILIAR

L’Associació Musical Pau 
Casals dedica el concert  
de Santa Cecília al setè art




