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TEMPORADA DE TARDOR — PROPOSTES

Duquende torna a la ciutat amb 
un recital en solitari amb Chicuelo

ESTEVE 8ARN0LA

Representants de l'Ajuntament i les entitats, ahir al migdia al Teatre Principal

El Quintetíssim, amb músics de vent de la Simfònica del Vallès □  cantaor Duquende

Descomptes «Tinkodi» i amb 
el carnet de biblioteques

(ve de la pàgina anterior) 
Galceran que amb els seus 
diàlegs encesos a partir d'una 
anècdota insignificant (la tria 
del nom d ’un fill) es va conver
tir «el gran èxit de la tempo
rada passada», recorda Emili 
del Bas, assessor de l'Ajun
tament. Inclou l'actor sabade- 
llenc Lluís Villanueva.

També recomana «la història 
de supervivència» que és Bona 
gent, de David Lindsay-Abaire. 
que dirigeix Daniel Veronese i 
comtpa amb una Mercè Arà- 
nega en un paper que «sembla 
fet a mida*. Serà al Principal el 
24 de novembre, amb també 
Àlex Casanovas o Antònia 
(Nies) Jaume, entre d'altres. 
La traducció és del sabade- 
llenc Joan Sellent.

Teatre familiar al Principal
Com a novetat, i abans d'Els 
Pastorets de Nadal, la Joven
tut de la Faràndula es traslla
darà al Principal per recuperar 
Els músics de Bremen del 5 
al 13 d'octubre, sis sessions 
en quatre dies (inclou dues 
matinals). Ho fa «excepcional
ment», diu Salva Peig, i perquè 
«hi encaixa millor» aquest mun
tatge on estrenaven esceno
grafia virtual amb la Big Band 
del CEME en directe.

Cambra i cobla
La temporada de tardor s'obre, 
de fet, amb música de cobla 
divendres vinent. El concert 
de Sabadell Més Música clou 
l'aniversari de la Cobla Simfò
nica Catalana i la pròpia entitat 
amb Vent del Nord. De a cara 
a l’any que vé canviaran l'ho
rari als diumenges a la tarda, 
avança Josep Vinaròs.

La temporada de cambra, de 
la mà de Joventuts Musicals 
de Sabadell, arrenca amb el 
quintet de vent Quintetíssim. 
Els músics de l ’OSV estaran 
acompanyats (18 d'octubre) 
per la pianista Rosalia López 
amb un repertori de Mozart i 
Poulenc.

La jove formació Teatre Ins
trumental presenta Nocturns 
per al rei de Nàpols, una de les 
obres més teatrals de Joseph 
Haydn, el 15 de novembre. 
«Toquen drets i es mouen 
per l ’escenari*, avança Joana 
Soler d ’aquest grup d'exalunrv 
nes i professors de l’ESMUC.

Trio Ludwig
No faltarà el trio resident, el 
prestigiós Ludwig, amb Haydn. 
Mozart i Beethoven el 13 de 
desembre. «Interpretaran tres 
trios en Sol Major de tres 
autors diferents», destaca 
Soler, presidenta de JJMM.

Les entrades per als 
espectacles municipals, que 
es venen a la taquilla del 
Principal (Sant Pau, 6) i a 
través de la web sense cost 
addicional (www.sabadell. 
cat/cultura), tenen alguns 
descomptes nous i 'packs'. 
Amb la iniciativa «TINKODI*, 
per la compra d’una entrada 
s'obté un 20 per cent en la 
següent entrada.
Una altra novetat és que els 
titulars del carnet de la 
Xarxa de Biblioteques 
Municipals (BIMS) gaudeixen 
d'un 15 per cent (dues 
entrades per carnet). Quim

Dels concerts simfònics de 
l'OSV, a la primera part de la 
temporada figuren la Missa 
en Do major de Beethoven, 
amb l'Orfeó Català. Antoni 
Ros Marbà dirigirà el concert 
(4 d'octubre, La Faràndula),

Carné, regidor de Cultura, 
recorda que el carnet el 
tenen quasi la meitat dels 
sabadellencs, el que el fa «el 
més majoritari*.
Sense oblidar el «Passaport 
cultural» (una entrada 
gratuïta i un segona a la 
meitat de preu pels que 
tenen 18 anys) o dues 
entrades al 50 per cent pels 
joves de 19 a 25 anys. 
Existeixen també 
abonaments de fins al 40 
per cent i «packs» de teatre i 
dansa de dos o tres 
propostes amb el 25 per 
cent de descompte.

al qual seguirà el Festival de 
Valsos i danses el desembre 
dirigit per Salvador Brotons.

Per la seva banda, Sabadell 
Sardanista convida el Grup 
Montgrí Dansa í la Cobla 
Jovenívola de Sabadell al seu

«Concert de Sant Esteve- que 
inclourà «la sorpresa d'un rap
soda recitant Mn. Cinto Ver
daguer», avança el president, 
Francesc Manaut. La Jovení
vola tindrà una part en solitari. 
L'eix és el ballet fantàstic Les 
goges del Montgrí, que forma 
part de l ’espectacle Temps i 
llegenda.

Duquende I Els Pets
La gran notícia pel que fa a 
la sempre una mica oblidada 
música popular és el retorn del 
cantor sabadellenc Duquende, 
que serà amb «Pura esencia» 
al Principal el 15 de desem
bre, de la mà de Rizo Distribu
ciones. Un format íntim amb 
l'única guitarra de Chicuelo.

La promotora privada saba- 
dellenca UiU porta, com ja 
s'ha anunciat, el pop català 
dels Manel i Els Pets a La 
Faràndula (8 i 10 de novem
bre, respectivament), ambdós 
amb nous discos. El canvi de 
data del grup de Constantí ha 
ajuntat els dos el mateix cap 
de setmana.

A l'espera de les properes

L’IVA no afecta 
al públic ni les 
entrades
Si al teatre català la 
pujada de l'IVA del 8 al 
21 per cent -a  més de la 
crisi, és clar- ha suposat 
un ja temut descens de 
públic d'un 19 per cent 
(21 per cent de públic de 
pagament, segons 
Adetca), a Sabadell la 
repercussió «no és 
significativa», segons 
l’Ajuntament.
Les dades ho confirmen: 
el número d’espectadors 
a les programacions 
professionals a La 
Faràndula, el Teatre 
Principal, L Estruch i 
LaSaia Miguel 
Hernández va ser de 
23.897 en el període 
gener a juny del 2012 i 
en el mateix període 
d'aquest any 2013 la 
xifra ha estat molt 
similar: 22.760. Una de 
les raons és que 
l'Ajuntament està 
exempt d'IVA, i per tant 
no s’aplica a les 
entrades. Gran part de la 
programació es fa amb 
entitats o promotors, 
cadascú amb la seva 
fiscalitat. Davant la 
pujada de l’IVA i «la 
sensació d’ofec general 
que planava sobre el 
sector», junts van acordar 
mesures per afrontar-ho, 
com «incrementant la 
qualitat i la innovació de 
formats», segons 
l'Ajuntament. S’ha fet un 
esforç per mantenir 
preus, s’ha col·laborat 
amb les pròpies 
companyies i entitats en 
la difusió dels 
espectacles i s’ha 
potenciat la utilització 
dels mitjans electrònics i 
la xarxa, amb comptes a 
Twitter (@sbdcultura) i al 
Facebook (Sabadell 
Cultura). I la venda 
online (https://www. 
koobin.com/sabadell/ 
index.php) ha estat 
determinant, junt amb 
algunes «polítiques de 
creació de públics».

presentacions de L'Estruch 
i LASALA Miguel Hernández, 
ja  es pot avança que a la pro
gramació familiar d ’aquesta 
última hi haurà Samfaina de 
Colors amb Cabaret Patufet, 
la Cia. La Bleda amb Tut-turu- 
rut La princesa! i Nadal amb 
Marcel Gros.

El festival «El més petit de 
tots» torna per 9è any entre el 
9 i el 25 de novembre, dedicat 
al públic de 0 a 5 anys ■


