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Enric López, Mónica Serrano i Òscar Masllovet, convertits en grans del jazz

C. C.

La companyia resident a 
L’Alternativa Teatre, Alter Ego, 
segueix produint muntatges 
i ara aposta per una obra de 
textos diversos que fa una 
immersió en la vida de grans 
figures del jazz.

Música i paraula es donaran 
la mà amb els rapsodes Enric 
López, Mónica Serrano i Òscar 
Masllovet, que s’encarregaran 
de donar veu a Charlie Parker, 
Billie Holiday, Charles Mingus, 
Thelonius Monk, Art Pepper i 
Chet Baker.

Sota la direcció del mateix 
Òscar Masllovet, combinen 
català i castellà en aquesta 
proposta que han titulat Jazz 
thing i que presenten com 
«un viatge emocional pel món 
d’un dels tótems musicals del 

segle XX, el jazz».
De moment només hi una 

funció programada, aquest 
dijous a les 22h, amb una 
entrada de taquilla inversa.

Sergi Belbel, dissabte
I és que aquest cap de set-
mana hi ha programat un text 
de Sergi Belbel (Després de la 
pluja), en un muntatge de la 
Companyia La Boira.

Es podrà veure dissabte a 
les 22 h i diumenge a les 19h 
(10 euros). Ho interpreten, 
sota la direcció de Francesc 
Amaro, els actors  Jorge Sánc-
hez, David Òbia, Núria Lladó, 
Laura Pujol, Ainhoa Vivero, 
Montse Valentí, Carme Coma i 
Josep Sureda.

En el terrat d’un gratacel de 
49 plantes en una gran ciutat 
on fa més d’un any que no 

ALTER EGO

plou, coincideixen oficinistes 
que han pujat furtivament a 
l’aire lliure per fumar, un plaer 
prohibit per l’estricte regla-
ment de l’empresa. Tots, tant 
secretàries com directius, bus-
quen un racó anònim on poder 
extingir alguna cosa més que 
l’angoixa de l’addicció. Con-

fessen pors, escupen odis o 
alliberen els seus maldecaps 
amb la mateixa lleugeresa 
amb què exhalen el fum.

I aviat, Jaume Garcia
Ja es pot avançar, d’altra 
banda, que l’actor sabadellenc 
Jaume Garcia signa el text, 

la direcció i dramatúrgia de 
Mulliers, muntatge que presen-
tarà el 4 i 5 de març en aqusta 
sala del carrer Marià Aguiló 
amb la Cia. EndinsArt. Ho pro-
tagonitzen Maria Bosom, Cris-
tina Casanova, Paula Fernán-
dez-Pacheco i Claudia Font (22 
h; 10 euros) n

Un viatge emocional 
pels grans del jazz a 
L’Alternativa Teatre
Funció de «Jazz Thing», aquest dijous

El mestre Francesc Elias Prunera destaca per la seva vocació pel tible

REDACCIÓ

L’entitat Sabadell, més 
Música acaba anunciar que el 
guanyador del Premi Nacional 
Agustí Borgunyó d’enguany és 
el mestre Francesc Elias Pru-
nera. El jurat ha estat integrat 
per figures destacades del 
món de la música i la cobla.

Nascut a Barcelona el 1935, 
Elias destaca per la seva espe-
cialització en el tible. Amb una 
dilatada trajectòria musical, 

se l’ha pogut escoltar com a 
instrumentista en diverses 
orquestres i cobles. 

El més destacable és la 
seva vocació pel tible. En 
aquest sentit, és cofundador 
de l’aula de tible al Conserva-
tori de Música de Barcelona i 
també del Conservatori Supe-
rior del Liceu.

Al seu fill transmet també 
la seva passió per aquest sin-
gular instrument de la cobla 
i junts escriuen i editen El 

mètode bàsic per a l’estudi del 
tible.

Aquesta mestria com a ins-
trumentista del tible ha deixat 
una empremta molt especial 
a la ciutat de Sabadell ja que 
durant uns anys en fou pro-
fessor a l’Escola Experimen-
tal de Música per a Cobla de 
Sabadell per passar al cap 
d’uns anys ser el director de la 
Cobla Jovenívola de Sabadell. 
L’acte de lliurament del premi 
és el 17 de març al Principal n

El Premi Nacional Agustí Borgunyó 
és per a Francesc Elias Prunera
Es lliurarà el 17 de març al Teatre Principal de Sabadell

C. C.

Ohana, Melani, Acherón De 
La Croix, The Sound of Theory, 
Joeey i Voilá Bourlesque són 
alguns dels artistes de dife-
rents disciplines –música, ball, 
màgia, etc.– que participen a 
les dues gales del nou «Talent 
Show» que presenten els dos 
mags amateurs de Sabadell 
Alex Marzo i Dami Delusion, de 
la mà de l’Associació Artística 
Encert.

La primera és aquest diven-
dres (20h) a l’auditori Pere 
Quart del carrer Lacy, d’on 
sortiran els finalistes per a la 
segona gala, la de dissabte al 

mateix escenari. Els tres gua-
nyadors s’emportaran 250, 
150 i 50 euros, respectiva-
ment.

El públic pot assistir al 
«Talent show» com a especta-
cle, amb entrades a 6 euros 
divendres i 8 euros dissabte 
(12 euros les dues). El jurat, 
sabadellenc, està format per 
la comunicadora Elisabet 
Carnicé, el cantant Ezequiel 
Casamada, el director artís-
tic d’Encert Josep Salomó i 
l’actor i director teatral Quirze 
Casablancas. Es poden rese-
var entrades per la web (www.
talentsshow.jimdo.com) i al 
mòbil 672801742 n

C. C.

Amb el títol «Digues que 
m’estimes» el Teatre Sant 
Vicenç presenta, aquest 
divendres 26 i dissabte 27 
(22h), la segona proposta 
del Cicle de Lectures de 
Teatre Imprescindible amb 
una selecció de les millors 
escenes d’amor.

No hi faltaran Bodas de 
sangre, de García Lorca, 

Romeo i Julieta, de Shakes-
peare, Mar i Cel, d’Àngel 
Guimerà, Cyrano de Berge-
rac, d’Edmond Rostand, o 
dues peces de Segarra: El 
cafè de la Marina i L’Hostal 
de la Glòria. Sota la direcció 
de Maite Ferrer, ho llegeixen 
–en format de cafè-teatre– 
Eva Arasa, Toni Ferrer, Est-
her Mas, Jaume Pont, Fran-
cesc Rocamora i Esperança 
Vegas n

Lectures dramatitzades 
al Sant Vicenç amb les 
millors escenes d’amor

Dues gales de «Talent 
show» al Pere Quart




