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Antonio Díaz i «La gran ilusión», 
a la nova temporada municipal
Les entrades es posen a la venda aquest dijous 17 de juliol

c. c.

L'últim  espectacle del popu
lar mag de Badia del Vallès 
Antonio Díaz, La gran ilusión, 
es podrà veure a La Faràndula 
el 15 de novembre dins la nova 
temporada municipal.

Aquest és un dels atractius 
de l'avançam ent que acaba 
de fer l'A juntam ent de cara a 
la posada a la venda de les 
entrades dels espectacles de 
setembre a desembre el pro
per dijous.

En teatre destaquen Per un 
s í o per un no, de Nathalie Sar- 
raute (amb Lluís Soler i Manel 
Barceló), Tres tristos traumes, 
en el 10è aniversari d ’Al Galli
ner, i El zoo de vidre, de Ten
nessee W illimas (amb Miriam 
Iscla, Dafnis Balduz o Meritxell 
Calvo i direcció de Josep M. 
Pou),

En l’aparta t musical hi ha 
els cicles de l'Orquestra Sim
fònica del Vallès (OSV) i Joven
tu ts  M usicals (Qvixote Quartet 
i un concert de piano de Joan 
Valor). l'Associació d'Am ics de 
l'Òpera de Sabadell (Lucia di 
Lammermoor, de Donizetti) i el

Antonio Díaz, conegut com a «El Mago Pop» a Discovery Max

de Sabadell més Música amb 
«La Cobla Catalana de sons 
essencials».

En música moderna només 
destaca el ja  anunciat concert 
d 'E ls Amics de les Arts progra
mat per la promotora privada 
UiU a La Faràndula el 7 de 
novembre.

L'Estruch presenta, per la 
seva banda, una oferta vari
ada. En col·laboració amb el

ROSSEND
BADIA

CUTCHET
Ens ha deixat cl dia 11 de ju lio l

(E.P.R.)
La seva esposa, fills, néts, germana i família tota assabenten llurs 
amics i coneguts de la seva mort i els conviden a Tacte de comiat que 
tindrà Hoc avui dissabte a les 5 de la tarda la sala de cerimònies del 
tanatori de Sabadell.

D om ic ili mortuori: Sales de Vetlla del Tanatori de Sabadell, 
Rda. O rient, 71.

Théátre Le Vent des Signes 
(Toulousse) i TAliança Fran
cesa obren amb Et Toi?, un text 
contemporani (s ’ha adaptat al 
català) amb una bateria.

Seguiran la cia. La Valenta 
(Alba Valldaura) amb La iaia 
-am b  un gran treball de gest 
i manipulació d ’objectes-, TZS 
Produccions, amb Ara que ho 
tenim tot, de Lee Blessing, 
amb el sabadellenc Jaume 
Garcia Arija i Núria Casas, Tips 
Teatre (Tots s'enamoren) i el 
director i actor sabadellenc 
Jaume Madaula amb Mons
tres. nou espectacle en copro
ducció amb La Sala i creat en 
residència a L’Estruch.

En dansa hi ha diverses 
propostes, com Ves, we fuck, 
d ’Alta Realitat i Jordi Cortés, 
o Brodas Bros. Com a curio
sita t, L/Ve Cinema, Després de 
la generació feliç, un llargme- 
tratge emmarcat dins del Live 
Cinema, desenvolupat per Gui- 
llothina i interpretat en directe 
•per quatre dels músics més 
interessants i eclèctics del 
nostre país»: Joan Colomo, 
Sara Fontán (Manos de Topo), 
Spazfrika Ehd (Zal) i Internet 
2. Será el 9  d ’octubre ■

t
FRANCISCO ALBALAT 

FÀBREGAS
H a m ort cristianam ent el dia 11 dels corren ts a l'eda t de 78 anys.

(E .P.R .)

La seva esposa Teresa Margenat Caballé; hlls Lourdes i Jordi; nétes Laia i Marina: nebots 
M argarida, Josep. Ester i Óscar i tota la fam ília, assabenten llurs amics i coneguts d ’una 
pèrdua tan sensible i els agrairan que li tribu tin  un record en les seves oracions.
L'acte fúnebre de cos present tindrà lloc avui dissabte a dos quarts de 5 de la tarda a la sala 
de cerimònies del tanatori de Sabadell.

D om ic ili m ortuori: Sales de Vetlla del Tanatori de Sabadell.
Ronda d ’O rient, 71.

NECROLÒGICA»- Josep Allande Dalmau

Al meu avi

Hi ha comiats que 
empetiteixen tots 
els altres. Que res

ten importància a tots els 
que has viscut anteriorment. 
Aquests comiats transfor
men els anteriors en fets 
Innocus, banals, perquè 
s ’allunyen de la temporalitat 
de la vida, la mateixa que 
dicta que no to t és per sem
pre i que al final acabaràs 
topant amb els lím its vitals, 
amb un comiat definitiu. Són 
només aquests comiats els 
que es senten amb tanta in
tensitat que sembla que no 
puguis sentir més, perquè 
les mostres d ’afecte brillen 
més en la seva absència, 
quan no pots repetir-les, 
brillen tant que fins i to t cre
men i per això ens envaeix el 
dolor de la pèrdua. I aquesta 
im possibilitat ens empeny 
a recordar, a retenir cada 
segon d 'estima perquè el 
temps sigui incapaç de mal
metre la puresa d'aquests 
sentiments.

El filtre de la història és se
lectiu, sap discernir amb ulls 
deshumanitzats que es me
reix ser recordat i el que no. 
això exclou de la memòria 
col·lectiva les abraçades 
que només s'entenen en 
primera persona, les conver
ses. els silencis còmplices. 
Testima incondicional que 
s ’amaga en els petits deta
lls del dia a dia. Amb l'ú ltim  
adéu aquests detalls es fan 
grans, t ’envaeixen i tampoc 
fas res per controlar-ho. Per
què és de justícia, perquè 
necessites impregnar-te de 
tantes coses compartides.

El meu avi era una persona 
reflexiva, crítica, d'aquelles 
persones que només obser- 
vant-les et transmeten va
lors, lliçons de vida i formes 
de viure més tranquil·les en 
un món tan ràpid. La bondat 
era un hàbit, una part intrín
seca de la seva persona. No 
necessitava paraules, cada 
fet anava acompanyat incon
dicionalment de la seva na
turalesa bondadosa i càlida.

Sempre amb calma, co
neixent Tautèntic valor de 
les coses i sabent gaudir-ne 
com pocs. Tenim una boni
ca tradició a la família. Ca
da dia senyalat, com un ani

versari, ens escriv.m textos 
d 'a fecte entre nosaltres. Al 
darrer aniversari del meu avi 
li vaig escriure que més que 
un referent, un guia o una 
persona amb qui m 'h i vull 
veure emmirallada, el meu 
avi era l’amor, perquè així 
ho volia i perquè així ens ho 
demostrava.

I què és l’amor? L'amor 
és imperfecte, humà. No en
tén d 'in teressos ni de con
dicions. És incondicional, a 
ultrança, passi el que passi.
I així era el meu avi, humà, 
extraordinàriament humà. 
Ens regalava el seu amor 
sense esperar res a can
vi, i a ixí és com encarnava 
aquest sentim ent amb tota 
la seva puresa, amb sinceri
ta t i passió.

Fins i to t ara que no hi és 
presencialment ens regala 
una lliçó, potser Túltima de 
tantes. Hem de ser bons, 
hem d ’estimar. No és gens 
fàcil, la vida ens posa obs
tacles que ens empenyen 
a no sempre actuar així. 
Malgrat aquests obstacles, 
s ’ha de llu itar perquè així 
és com ho feia ell, i a ixí és 
com ens ha ensenyat a ser. 
Hem de ser dignes del seu 
llegat, i per m oltes paraules 
que pugui escriure m 'és im
possible plasmar to t el que 
el feia extraordinari. Però 
això no és rellevant, els fets 
han de passar per sobre les 
paraules i prova d ’això és 
veure to ta la família bolca
da, unida pel mateix, per tu, 
pel que has estat, pel que 
ets i pel que seràs.

No vull idealitzar el meu 
avi, vull reivindicar la seva 
humanitat, el que veritable
ment el feia extraordinari. 
Ara ens toca a nosaltres 
agafar el seu relleu.

Algun dia ens tornarem 
a assentar al menjador de 
Castellarnau, com sempre 
hem fet, i farem balanç 
del camí recorregut. Fins 
que no arribi aquest dia 
estigues ben atent, sé que 
m 'acompanyaràs en to t el 
que faci.

T’estimo i t'estim aré, 
sempre. Bon viatge avi, fins 
la propera.

Àlex Llonch Allande

6è. Aniversari 
.Ahir 11 de juliol

MARGARITA ESCODA GRAS
El teu espòs Francisco; fills Margarita i Manel; néts Carlos i 
Anna Mn i demés família, no t ’obliden.

Sempre estàs en el nostre cor.


