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Les tres seccions de 
l’Orfeó de Sabadell 
canten a La Puríssima
Serà el comiat a Gemma Fernández

E 6ARN0LA

Un moment del concert de i’any passat amb la directora Gemma Fernández

REDACCIÓ

Aquest divendres, a les 
21.30h, l'Orfeó de Sabadell 
ofereix a la Parròquia de la 
Puríssima Concepció (Via 
Massagué, 21) el seu concert 
habitual de final de temporada 
amb la participació de les tres 
seccions de l’entitat: Coral 
Efebus, Nois i Noies i Orfeó de 
Sabadell.

Serà, però, un recital molt 
especial. D'una banda, es 
dedica a la memòria del saba- 
dellenc Lluís Subirana i Rebo- 
lloso, escriptor, estudiós de la 
cultura popular i activista cul-

V. COLOMER

L'obra sobre la infància a 
mig camí entre el cabaret po
ètic i la comèdia, Aquellos días 
azules, que s'interpreta al Cír- 
col Maldà de Barcelona (carrer 
del Pi, 5), ha aconseguit tant 
èxit de públic que prorroga fins 
el proper diumenge 22.

tural traspassat recentment 
i que tenia un vincle especial 
amb l'Orfeó. A més d'haver- 
ne estat el president, és autor 
del llibre del centenari, Apunts 
d'un Centenari.

D'altra banda, tal com ja es 
va anunciar dimarts passat, 
serà l'últim  concert en què 
Gemma Fernández dirigirà 
l’Efebus i els Nois i Noies. Per 
raons personals, deixa aquesta 
tasca després de 25 anys al 
front dels Infantils i juvenils. 
L'entitat feia públic dimarts el 
seu «enorme agraïment- a la 
seva tasca exemplar.

A més. Francesc d'Assís

Un dels tres actors és el sa- 
badellenc Joan Solé Martí, ben 
conegut a la nostra ciutat per 
les seves imitacions de l ’hu
morista Eugenio i vinculat a la 
Joventut de La Faràndula i la 
companyia Al Galliner.

Les funcions són de dime
cres a dissabte (20.30h) i diu
menges (19h) ■

Pagès dirigirà divendres per 
primer cop en públic la secció 
dels adults, que va assumir el 
passat mes de gener.

El variat repertori dels grans 
es clourà amb l'himne de l ’Or- 
féo de Sabadell, El cant a la 
Senyera, amb lletra d'Agnès

FLAIXOS

►  «Centro Histórico», 
una estrena de quatre 
directors al Cineclub

L’Imperial acull dijous, 
dins el cicle de Cineclub 
Sabadell en versió 
original, les projeccions 
(20 i 22.30h) del film 
Centro Histórico (2009), 
dels pesos pesants de la 
cinematografia europea 
Pedro Costa. Manoel de 
Oliveira, Victor Erice i Aki 
Kaurismaki. A través de 
la ciutat portuguesa de 
Guimaràes, s'expliquen 
quatre històries a mig camí 
entre la realitat i la ficció: 
les del taverner, el dolç 
exorcista. Vidrios Partidos i 
el conquistador conquistat.

►  5° aniversario del 
MAPA en Ca n’Oriac
La plaza del Pino será el 
escenario, este viernes a 
partir de las 19 horas, de 
la gala del 5o aniversario

Armengol i música de Josep 
Planas i Argemí. Fa força temps 
que no es canta, així que ara 
serà una bona ocasió ■

«Centro Histórico»

de la Associació de Músics 
i artistes Professionals i 
Amateurs (MAPA), con la 
actuación de una treintena de 
artistas en los que no faltarán 
los habituales de la entidad. 
Colabor la Agrupación de 
vecinos de Ca n’Oriac.

►  Claudio Sabetta en los 
monólogos del Gríffín
El ciclo de monólogos del 
pub Griffin (La Segarra, 25) 
trae este viernes (23.30h) a 
Claudio Sabetta. V el sábado 
hay concierto de The Dry River 
Stompers.

L’lnstvtut Vallès estrena amb èxit el musical en anglès «Oliver!»

En diverses funcions a L'Estruch destina- l'equipament municipal. Es tracta d'un musi-
des als escolars i al públic en general, OH- cal en anglès creat pels alumnes de teatre i
ver! va passar amb èxit dijous passat per producció musical d'ESO de l'Institut Vallès.

«Aquellos días azules» 
prorroga per èxit de 
públic al Círcol Maldà
Hi actua el sabadellenc Joan Solé
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Robert González, Jordi Llovet i Joan Solé al bar del Círcol Maldà de Barcelona


