
Dissabte, 12 de juliol del 2014 E S P E C T A C L E S Diari de Sabadell 47

Dirigida per Jordi Lluch, la Coral Belles Arts evoca l'esplendor musical de fa 300 anys

La Coral Belles 
Arts viatja al 
1714 aquest 
dilluns

REDACCIÓ

30
SaLuM

Jordi Lluch 
dirigeix la 
Coral Belles 
Arts de Saba
dell en un 
a pa  s s s i o- 

nant viatge per 
la història a L'esplendor de la 
música a les portes del 1714, 
programa que commemora el 
300è aniversari de la desfeta 
de l’ l i  de setembre de 1714 
i inclou «tant la música que 
es va poder sentir en els anys 
previs a aquest fet, com la 
que van crear els compositors 
que van estar al servei dels 
monarques dels països més

FLAIXOS

►  Ritmes tropicals i 
llatins a La Capella

Latino y Los Llobregantes 
tornen al cicle de concerts 
de La Capella, dins el 30 
Nits, aquest diumenge 
a les 19.30h. El Parc de 
Can Gambús s ’omplirà de 
rumba catalana, salsa i 
lletres costumistes de Raül 
Martínez «Latino».

►  Circ en família al 
Parc de Catalunya
La proposta que permet 
experimentar la creació 
en acrobàcia, malabars 
o trapezi en col·laboració 
amb Tub d'Assaig, «Circ 
en família», passa aquest 
diumenge a l ’aire lliure, a 
la PI. de l'Argub (19.3h) 
dins el 30 Nits.

►  Cinema a la fresca a 
l’Alliance Française
La bataille de Solférlno, de 
Justine Triet, és el nou títol 
del cicle de cine en versió 
original al pati de l'Alliance

LL  FRANCO

Thalassa va captivar dijous a l’amfiteatre amb «Iberia»

influents en el conflicte (Angla
terra, França, Espanya...)». El 
músic, divulgador i locutor de 
Catalunya Música Joan Vives 
és el narrador que permet 
situar el context social, polític 
i musical.

Acompanyats al piano per 
Dani Garcia, el cantaires tor
nen a la seva ciutat aquest

dilluns, dins el 30 Nits i el fes
tival de Joventuts Musicals, a 
l ’Amfiteatre de l’Espai Cultura 
(22h; 15 euros).

Un escenari ple on capti
vava, per cert, dijous passat el 
grup Thalassa amb un exquisit 
recital de diverses músiques 
d ’arrel sota un sol paraigua: 
Iberia ■

(Sant Joan, 35). Programat 
aquest dilluns (22h; gratuït), 
el film, molt ben acollit per la 
crítica, explica el «diumenge 
de bojos» que viu a París el 
2012 la reportera de televisió 
Laetitia, entre les eleccions 
presidencials i el combat 
familiar amb el seu exmarit.

►  0  Teatre Arlequí 
acomiada els titelles

Aquest cap de setmana és el 
comiat de Jack i la mongetera 
màgica i Rapunzel, el doble 
conte de titelles en cartell al 
Teatre Arlequí (dissabte, 12h i 
diumenge, 18h; Sol, 118).
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La dansa experimental 
de la cia. Iron Skulls

«Nur» es veurà aquest dilluns a la Plaça del Mercat

REDACCIÓ

El cicle de dansa del 30 Nits 
continua aquest dilluns (20h) 
a la Plaça del Mercat Central 
amb una companyia barce
lonina que combina dansa

experimental, contemporània, 
break-dance o acrobàcies. Són 
Iron Skulls i presenten Nur, 
peça que mostra com es veu la 
vida per mitjà de la dansa des 
de la perspectiva de diferents 
individus que interactuen ■

LL. FRANCO

Bona acollida a les lectures dramatitzades

Un bon ambient va acollir dijous el primer dels «Capvespres 
de dramatúrgia» al Mirador del Museu de Gas, amb Òscar 
Castellví i Andrea Montero. La propera cita és amb Marc Rius 
i Jordi Basté («La força centrífuga», de Marc Artigau).

XV Festival 
Internacional de 

Música de Sabadell 
2014

30 lutc-

O rganitza ^ J O V E N T I T S
MUSICALS
DE SABADELL

Coral 
Belles Arts

L’esplendor de la música a les portes del 1714
Joan Vives, narrador - Dani Garcia, pianista 

Jordi Lluch, direcció

Dilluns 14 de juliol, a les 10 de la nit
A m fite a tre  d e  l’E s p a i C u ltu ra

carrer d en Font, 1 
En cas de mal temps el concert es farà a l’Auditori de la Fundació

Amb el suport de

QeneraBtat de Catalunya .
Departam ent Ajuntament
de Cultura 0  de Sabadell V V  Sabadell 18596  de Cultura
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