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Cineclub projecta 
«Història de la meva 
mort», d’Albert Serra
Amb una única sessió a les 20h.

Estranya fantasia sobre el 
personatge de Casanova i 
la transició del Segle de les 
Llums al Romanticisme més 
fosc. la pel·lícula Història de 
la meva m on, d'Albert Serra 
(2013), arriba aquest dijous al 
cicle de Cineclub Sabadell dins 
la secció de «Cinema Català» 
amb el Lleopard d'Or al Festival 
Internacional de Locarno sota 
el braç i crítiques dispars, que 
es mostren ambivalents sobre 
la seva arriscada proposta.

L'única projecció és a l ’Impe
rial a les 20h, en col·laboració 
amb la Fundació Bosch i Car- 
dellach, i comptarà amb un

REDACCIÓ col·loqui posterior amb el direc
tor i el poeta i gestor cultural 
sabadellenc Vicenç Altaió. que 
protagonitza la cinta amb Lluís 
Serrat, Noelia Rodenas o Clara 
Visa, entre d'altres.

Amb tota una estètica nova 
i desconeguda en el cinema 
d'autor contemporani, Albert 
Serra hi planteja una trobada 
fictícia entre Casanova i Drà- 
cula a una vella masia de Tran- 
silvània. A través dels mites, 
Serra explica com l'eclosió del 
lliurepensament es veu ame
naçat per allò sinistre i conser
vador.

També s'ha dit que «cons
trueix un fresc històric sobre 
la psicologia del llibertinatge,

FLAIXOS

►  Josep Madaula paria d’«Un aire de família»

El Teatre Principal acull aquest dijous (19h), dins del cicle 
«Parlem de...», una trobada amb l'actor sabadellenc Josep 
Madaula amb motiu de l'obra Un aire de família, d'Agnès 
Jaoui i Jean Pierre Bacri, que es presenta aquest diumenge 
al mateix teatre. La xerrada està presentada per l’actor 
Albert González, de La Faràndula i la cia Al Galliner.

►  «Mujeres», de 
Pedro Ruiz, s’estrena a 
LAlternativa Teatre

Mimame Productions 
presenta entre aquest 
dijous i diumenge l ’obra 
humorística Mujeres a 
L'Alternativa Teatre, la 
nova sala de petit format 
del carrer Marià Aguiló. 
Dirigida per Pedro Ruiz, està 
protagonitzada per ell mateix 
i Núria Garcia i Anabel 
Riquelme. L'estrena és a les 
21.30h (10 euros).

►  Concert del 
Conservatori a Belles Arts
Els alumnes de l'Aula de 
Cambra del Conservatori 
de Música de Sabadell 
ofereixen un recital aquest 
dijous a l'auditori de 
l'Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell (Pg. Manresa, 22), 
dins el cicle quinzenal (19h).

►  Els Forbidden Sounds 
actuen al Wild Geese

Aquest divendres, a partir de 
les 23h, el grup Forbidden 
Sounds actuarà al pub The 
Wild Geese. dins del cicle de 
música en viu que organitza 
aquest pub irlandès de la 
plaça de l'Àngel. I dissabte, 
nou concert, aquesta 
vegada amb una banda 
habitual d'aquesta sala. els 
Soulshine. Entrada lliure 
amb consumició obligatòria.

►  Monòleg de Carlos 
Mutis a The Green House
Els monòlegs segueixen 
sent protagonistes al Green 
House. Aquest pub de l'Eix 
Macià programa per aquest 
divendres, a partir de les 
11 de la nit, l’actuació 
del còmic Carlos Mutis, 
especialista en l'a rt del 
monòleg.

El sabadellenc Vicenç Altaió (dreta) participarà al col·loqui amb el director, Albert Serra

sobre l'estilització del desig, 
el perill del càlcul i la fatalitat» 
i que la pel·lícula és «plena de 
sentits que es superposen, 
amb diàlegs brillants i fugues 
dramàtiques».

Autor de films tan singulars 
com Honor de cavalleria (2006), 
El cant dels ocells (2008) o E/s 
tres porquets (2013), Albert 
Serra (Banyoles, 1975) torna

tura de road-movie al llarg de 
dues hores i mitja, temps que 
alguns han vist excessiu mal
grat la seva bellesa «inconfor
mista i anticadèmica», com

a apostar aquí per una estruc- s'ha qualificat ■

«Necrofília fina» als Glops 
de Teatre de Can Coca K

X. R.

A partir d'aquest divendres, 
hi haurà nous Glops de Teatre 
a la cava de la popular Bodega 
Coca del carrer Brutau.

Es tracta de la peça «Necro
fília fina», escrita i dirigida per 
Carlos Atañes, i protagonitzada 
per Virgínia Sánchez i Fermí 
Casado. L'humor negre és pro

tagonista i les sorpreses que 
es produiran a l'escenari dei
xaran glaçat al públic.

Gràcies a la magnífica aco
llida que han tingut els ante
riors Glops, aquest històric 
establiment ha programat tres 
dies de representacions, el 4, 
11 i 25 d'abril, com sempre en 
tres horaris diferents: 20'15, 
21h i 2 1 ’45h. ■ Fermí, Virgínia i Carlos

Imperial i Eix Macià doblen els 
espectadors a la Festa del Cine
Cues d ’espectadors per les entrades a 2,90 euros

c. c.

Amb una resposta «molt 
similar» a la de l'any passat, 
els dos multisales de Sabadell 
(Eix Macià i Imperial) han 
doblat el número d'especta
dors habituals entre dilluns i 
ahir amb la promoció d'entra
des a 2,90 euros per la nova 
edició de la Festa del Cine, a 
la qual s'ha sumat un 95 per 
cent de sales de l'Estat.

Sense donar xifres concre
tes, Enric Gratacòs, d'Alcàzar 
Cinema S.A., va qualificar ahir 
de «gran èxit» la resposta dels 
ciutadans, tot i que va insistir 
un cop més que abaixar els 
preus «no és ía solució» sinó 
únicament una promoció pun
tual per ajudar a recuperar 
espectadors a les sales.

Les dades del primer tri-

ESTEVE BARNOLA

Cues davant de ITmperial, ahir al vespre

mestre de l'any indiquen que. 
gràcies a la implantació de 
les entrades a 4 euros tant 
dimarts com dimecres, l ’as
sistència ha pujat un 3.57 per 
cent però al mateix temps la

recaptació a taquilla ha baixat 
un 10.21 per cent. Així, si el 
preu mitjà de l’entrada va ser 
de 7,40 euros el 2013, aquest 
any el preu mitjà es situaria en 
els 6,40 euros ■


