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Trenta nits
d’espectacles
Sabadell ofereix més de
50 activitats per omplir de
música, dansa o teatre el
mes de juliol

FESTIVALS D’ESTIU  SANDRA PÉREZ

èxit de públic i l’alta participació de
les entitats culturals de Sabadell as-
seguren el futur del Festival 30 Nits,

una proposta que aquest any arriba als quin-
ze anys amb “una programació molt diversa i
adreçada a tots els públics”, com explica el re-
gidor de Cultura, Quim Carné. De fet, aquest
és un dels trets característics d’un festival que
va néixer amb l’objectiu de fer sortir la gent al
carrer a l’estiu i que any rere any ho ha acon-
seguit: “Tenim una ocupació mitjana d’un
90% a les activitats”, apunta Carné. Des
d’ahir i fins al dia 31 de juliol, el 30 Nits ofe-
reix més de cinquanta activitats de diferents
disciplines, com ara música, dansa, circ, tea-
tre i cinema, en diferents escenaris a l’aire
lliure i tancats repartits per a tota la ciutat. Els
plats forts d’aquesta quinzena edició són la
cantadora Mayte Martín, la cantant Sílvia
Pérez Cruz acompanyada de Raül Fernández
Miro i l’actor Quim Masferrer.

El 30 Nits arrenca amb molta força aquest
cap de setmana gràcies a l’Embassa’t, una
particular aposta pels grups catalans que va
començar l’any 2009 i per on han passat ja
més de 7.000 persones, 70 bandes i s’han po-
gut escoltar més de 700 hores de música.
Grups com ara Standstill, Mishima, Manel i
Extraperlo han actuat en el Festival Indepen-
dent del Vallès que, com explica el seu direc-
tor i membre de l’entitat organitzadora, Sa-
badell Sona, Arnau Solsona, “segueix apos-

L’

tant per noms emergents de l’escena catalana
juntament amb altres amb una trajectòria
més dilatada”. Al cartell de l’Embassa’t 2014
hi ha una trentena d’artistes entre els quals es
troben El Petit de Cal Eril, que ja va partici-
par a la primera edició del festival, La Iaia,
We Like Turtles, Lucient, The Last 3 Lines,
Aliment, Súper Gegant i Desert. Les actua-
cions, que es tanquen demà, tenen com a es-
cenari dos emblemàtics espais del centre de

Sabadell: els jardins de l’Espai de Cultura
1859 i el mirador del Museu de la Fundació
Gas Natural Fenosa.

“Tot el públic trobarà el seu espai”, assegu-
ra Carné abans de fer cinc cèntims d’una
programació que inclou, per exemple, 25 ac-
tuacions musicals, 14 de teatre i literatura, i
que no oblida altres disciplines com el circ,
molt present a la ciutat gràcies a Ca l’Estruch.
La companyia Cacophonic Pictures presen-
tarà Disparate el 5 de juliol, mentre que el dia
20 la plaça del’Argub serà l’escenari de dues
peces titulades Cadàver exquisit, de la com-
panyia Vol de Ment, i Esqueredes, d’Hotel Io-
candi. La diversitat de l’oferta que caracterit-
za el 30 Nits ve donada perquè Ajuntament i
entitats culturals programen junts la mostra.
Hi participen, per exemple, Joventuts Musi-
cals, l’Alliance Française, la Fundació Antiga
Caixa Sabadell 1859, Sabadell Sona, l’Espai
Àgora Sabadell, La Capella, el Museu del Gas
de la Fundació Gas Natural Fenosa i el pub
Wild Geese.

“Moltes actuacions i activitats es progra-
men bastant d’hora perquè la gent que hi
participi a la nit, l’endemà pugui anar a tre-
ballar sense problemes”, apunta el regidor de
Cultura fent referència als horaris i posant
com a exemple les activitats adreçades espe-
cíficament a un públic familiar. Aquest any,
els més petits podran fer teatre i dansa i veure
un espectacle de titelles a l’aire lliure. ❋

Flamenc
La cantadora Mayte
Martín portarà
Flamenco clásico a
l’escenari del pati
del Museu d’Art de
Sabadell. Actuarà el
dia 19 de juliol
acompanyada del
guitarrista Juan
Ramón Caro. Martín
fa més de 30 anys
que és als
escenaris. La
cantant ha recollit
durant aquest
temps el suport de
la crítica i del
públic.

Sílvia Pérez Cruz,
Quim Masferrer i
Mayte Martín són tres
dels artistes que
actuaran a la quinzena
edició del Festival 30
Nits de Sabadell, que
comença ara
JOAN SABATER / TV3 /
ANDREU PUIG


