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El juliol té 31 nits, una
menys a Sabadell, com di-
rien a la ràdio. L’organit-
zació del festival d’estiu
30 nits de la cocapital del
Vallès presenta una nove-
na edició que aparca els
grans plats mediàtics per
fer una amanida cultural
diversa, incorporant l’em-
premta local. Com a mos-
tra d’això, el cor de cam-
bra sabadellenc Lieder Cà-
mera oferirà el concert
inaugural amb obres cata-
lanes i tradicionals –25 de
juny–. El teatre és una de
les apostes del festival co-
ordinat per l’Ajuntament
–de les 50 activitats, unes
deu són teatrals– i també
permetrà mostrar el treball
local, com ara el de l’actriu
de Sabadell Sandra Mar-
chena, que presenta el mo-
nòleg Descansa de lo tuyo,
bonita. Els muntatges tea-
trals a la fresca es distri-
bueixen entre el pati del
Museu d’Art –amb propos-

tes com ara Els homes de
Shakespeare, dirigida per
Gemma Beltran, o Can-
guelis, dels veterans Vol
Ras– i l’amfiteatre d’Obra
Social Caixa Sabadell, en-

titat que torna amb propos-
tes dispars de cabaret: des
de La tigressa, de Manel
Barceló, dirigida per José
Antonio Ortega, o un rebo-
binatge de The Chanclet-

tes. Pel que fa a la música,
el cicle Elles, organitzat per
l’Alliance Française, pro-
grama quatre concerts,
amb la nota divertida de la
cantant Amélie-les
Crayons, que oferirà el pri-
mer concert a l’Estat, o el
grup Belle du Berry. Coin-
cidència o no, les veus fla-
menques triades són totes
femenines, amb exemples
com ara Montse Cortés i
Marina Heredia. En la línia
de l’any passat, les Joven-
tuts Musicals proposen
més concerts, amb noms
com ara Barcelona Guitar
Quartet, formació que cele-
bra 25 anys.

La fusió d’estils omplirà
els concerts gratuïts (gos-
pel, reggae, ska) que es fa-
ran al parc de Catalunya. A
més de les nits literàries, i
en el camp de la dansa, An-
drés Corchero i Feliu For-
mosa proposen El peu de la
lletra, una conversa de ball
i poesia.

Un juliol amb 31 dies i 30 nits
El festival d’estiu de Sabadell aposta per l’oferta local i dóna un impuls al teatre

L’organització del festival a la masia Mas Duran. / EL PUNT

● L’empremta local ja es veurà re-
flectida en el concert d’obertura del
festival 30 nits de Sabadell, a càrrec
del cor de la ciutat Lieder Càmera, el

M. CARRERA / Sabadell 25 de juny. Tot i que el certamen, que
programa unes 50 activitats a les nits
de juliol, té un fort accent musical,
recull en aquesta edició nou especta-
cles teatrals i de cabaret. Un cicle de

veus femenines portarà la primera
actuació a l’Estat d’Amélie-les
Crayons. A més de concerts gratuïts
de fusió, l’Ajuntament de Sabadell
torna a incloure l’espai de flamenc.

● La cantant Marta Ribe-
ra, que aquesta temporada
ha tornat a Catalunya amb
el musical Cabaret a
l’Apolo de Barcelona, serà
la Dama del Llac del musi-
cal Spamalot que dirigeix
Tricicle i que s’estrenarà,
en castellà, al setembre al
Poliorama. El rei Artús se-
rà el popular actor Jordi
Bosch (Majoria absoluta,
en televisió), un paper que
ja va insinuar aquest diari

fa unes setmanes.
Finalment, en el paper

de Lancelot, d’entre les
800 persones que han pas-
sat pel càsting, s’ha triat
Fernando Gil, col·labora-
dor en programes com ara
Noche Hache de Cuatro i
actualment protagonista
de La tira a la Sexta. Tam-
bé formava part del repar-
timent de Monty Python
Flying Circus, l’obra que
es va veure al setembre
passat a la Sala Villarroel.

Jordi Bosch i Marta Ribera, en
el repartiment de «Spamalot»

J.B./ Barcelona


