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LA NOTICIA
El mag més exitós del 

moment, Antonio Díaz, 
portarà «La gran ilusión» 

a La Faràndula el 15 de 
novembre. Nascut a Badia 

del Vallès, ha triomfat 
també a Discovery Max 

com a □  Mago Pop 

Foto: CIA. ANTONIO DÍAZ

Èxits teatrals com Per un sí o per un no 
o El zoo de vidre, l ’espectacle de màgia 
d'Antonio Díaz La Gran ilusión, i els concerts 
d’Els Amics de les Arts i el cor OI’Green 
són algunes de les propostes destacades 
de la temporada municipal de setembre a 
desembre. Les entrades es poden comprar 
des del 17 de juliol però la taquilla del 
Principal reobre aquest dimecres després del 
parèntesi estiuenc. L’Orquestra Simfònica 
del Vallès (OSV) aixecarà el teló la tardor 
amb una convidada estelar, la gaitera gallega 
Cristina Pato. I l ’Associació d’Amics de 
l'Òpera enceta la temporada lírica amb la 
Lucia de Lammermoor de Donizetti.

*
*

La taquilla es 
reobre pels espectacles de tardor
El concert d’OI Green s’afegeix al d’Els Amics de les Arts

CARLES GASCÓN

Ja estan a la venda les 
entrades de la tempora
da d'espectacles de set
embre a desembre I, tot 

i que durant l'agost es podien 
adquirir per internet sense co
missions (www.sabadell.cat/ 
cultura) , la taquilla del Princi
pal no reobrirà fins aquest di
mecres, 3 de setembre.

Un dels grans atractius se
rà, sens dubte, el retorn a La 
Faràndula (15 de novembre) 
del mag Antonio Díaz amb el 
seu últim espectacle. La gran 
ilusión, que ha continuat om
plint funcions prorrogades al 
Coliseum. A més del seu ta
lent sorprenent per a la mani
pulació, l'a rtis ta  de Badia del 
Vallès (El Mago Pop a Disco
very Max) hi inclou grans efec
tes i números molt creatius 
amb noves tecnologies i el seu

(29 de novembre al Principal).
A més, Al Galliner (companyia 

de teatre de Sabadell que farà 
el pregó de la Festa Major el 
divendres 5 de setembre), ce
lebra els seus 10 anys amb la 
reestrena d'aquells Tres Tristos

El cor OTGreen actuarà al Principal el 5 d'octubre

humor característic.
La principal aposta municipal 

de la nova temporada és en 
teatre amb muntatges d ’èxits 
en gira per Catalunya: Per un 
sí o per un no, de la destaca
da representant del «nouveau 
roman» Nathalie Sarraute amb

Lluís Soler i Manel Barceló (25 
d ’octubre al Principal) i El zoo 
de vidre, de Tennessee Willi
ams, traduïda per Emili Teixidor 
i amb un repartiment estel·lar 
amb Miriam Iscla, Dafnis Bal- 
duz, Meritxell Calvo i Peter Vi
ves i direcció de Josep M. Pou

Josep M. Pou 
dirigeix l’elogiat «El 

zoo de vidre», de 
Tennessee Williams

Traumes, de Pasqual Alalapont 
(4 de novembre al Principal).

El teatre també es prodiga a 
L’Estruch, la fàbrica de creació 
municipal del carrer Sant Isidre, 
on molts dels programats hi 
fan residències o tenen una 
vinculació especial. Obriran el 
27 de setembre amb Et toi?,

d ’Anne Lefebre, a càrrec de 
la companyia del Théàtre Les 
Vents des Signes de Toulouse, 
per primer cop en castellà.

Altres són Iaia, de la sabade- 
lienca Alba Valldaura; Ara que 
ho tenim tot {Riches, de Lee 
Blessing), amb el sabadellenc 
Jaume Garcia; la preestrena 
de Monstres, de la innovadora 
companyia de teatre d’objectes 
Playground, de Jordi Bobés: o 
la sabadellenca TIPS. amb una 
obra basada en el film de Wo- 
ody Alien Everyone says I love 
you, titulada Tots s'enamoren.

A més, la cia Afiel porta 
Monstres a LaSala, amb direc
ció i interpretació del sabade
llenc Jaume Madaula.

Música
Pel què fa a la música, quasi 
tota la partida recau en els 
cicles de les entitats respecti
ves (OSV, Joventuts Musicals,
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Temporada de tardor

Dels Chieftains a la Simfònica del 
Vallès amb «West Side story»

V V  The Chieftains, la Chica- 
/ /  go Symphony Orchestra, 

Hevia, Silk Road Ensemble o 
Yo-Yo Ma (amb qui va gravar 
Songs of Joy and Peace, premi 
Grammy el 2010) són algunes 
de les sonades col·laboracions 
de la gaitera, pianista i cantant 
gallega Cristina Pato, que va 
ser la primera dona a gravar un 
disc solo de gaita a Galícia.

Nascuda a Ourense el 1980, 
reparteix el seu talent entre la 
música celta i la clàssica. Es 
podrà sentir la gaita i la veu 
de Cristina Pato a Sabadell 
en un dels sis concerts simfò
nics de l’Orquestra Simfònica 
del Vallès de la propera tem
porada: el 21 de novembre a 
La Faràndula, amb les Dan
ses simfòniques de West Side 
Story, la suite orquestral que 
condensa els millors moments 
del musical de Bernstein. La 
primera part, amb el Concert 
per a Pato i orquestra compost 
per Emilio Solia, és una col- 
laboració amb el VOLL-DAMM 
Festival Internacional de Jazz 
de Barcelona.

Això serà abans del Fes
tival de Valsos i Danses i, ja 
al 2015, la gran cita amb La 
Creació de Haydn, amb el Cor 
de Cambra del Palau de la Mú
sica, entre d ’altres.

Pel que fa a l'Associa
ció d'Amics de l’Òpera de 
Sabadell (AAOS), obre la tem-

y s i  r; V

* *  - l

Manel Barceló i Lluís Soler a «Per un sí o per un no», i «O zoo de vidre», de T. Williams

Amics de l’Òpera, Sabadell 
Més Música) i en les propos
tes de música moderna de la 
promotora privada dels cosins 
Urpí UiU (els anunciats Els 
Amics de les Arts).

Però enguany es pot desta
car també el concert del cor fi
nalista del programa Oh Happy 
Day OI'Green, que ja va actuar 
amb èxit al Teatre Sant Vicenç 
í intentarà omplir el Principal 
(5 d'octubre) -com ho van fer 
els Geriona- amb «ball, humor 
i un repertori molt variat, que 
inclou des de grans clàssics, 
com Edith Piaf i The Beatles, 
fins a èxits actuals de Beyon- 
cé, Lady Gaga, Shakira i Daft

Punk, passant per temes disco 
dels anys 70 i 80». El dirigeix 
Michèle Alderete.

El concert de cobla de 
Sabadell Més Música es titula 
«La Cobla Catalana dels Sons 
Essencials» i és un dels pro
jectes més versàtils del músic 
Marcel Casellas (també el con- 
trabaixista de la formació). Se
rà el diumenge 28 de setem
bre al Teatre Principal.

Altres propostes més singu
lars són Insectum (amb David 
Prat i Fausto i coreografies de 
Bots) o el llargmetratge Des
prés de la generació feliç, amb
dues a L'Estruch. El segon és 
un espectacle d’ imatge i músi

ca que arriba de la mà de La 
Llançadora, que el va apadrinar. 
Es tracta d ’un «Live Cinema», 
desenvolupat per Guillothina i 
interpretat en directe per Joan 
Colomo, Sara Fontán (Manos 
de Topo), Spazfrika Ehd (Za!) i 
Internet 2. Va cloure amb èxit 
la 12a temporada del Cicle de 
Cinema Experimental Xcèntric 
del CCCB. Hi col·labora el mú
sic sabadellenc Miguel Ángel 
Blanca, de Manos de Topo.

Aquesta tardor no faltarà, 
tampoc, la dansa: Jordi Cortés- 
Alt Realitat, Brodas Bros (amb 
els Fruitós i les sabadellen- 
ques Berta i Clara Pons) o el 
Certamen Coreogràfic ■

La gaitera, pianista i cantant gallega Cristina Pato

porada amb Lucia di Lammer- 
moor, de Donizetti. el 29 d ’oc
tubre (amb Saioa Hernández 
i Albert Casals), que seguirà 
amb L'italiana in Algeri, Turan-

dice. Joventuts Musicals porta 
al cicle de cambra el Qvixote 
Quartet, el pianista Joan Valor 
i també Albert Guinovart amb 
el cor Vivaldi-Petits cantors de

dot i el concert d’Orfeo ed Euri- Catalunya.

Els Amics de les Arts repeteixen 
amb «el dinosaure»

El quartet barceloní Els Amics de les Arts

Manel, Els Pets, Mishima, 
Blaumut o Sílvia Pérez Cruz 
&  Raül Fernandez Miró són 
alguns dels primeres 
espases del pop català que 
UiU ha materialitzat a 
Sabadell. La promotora 
sabadellenca privada va 
aconseguir un dels plens 
més sonats amb Els Amics 
de les Arts i ara esperen

repetir-lo amb el quartet de 
pop barceloní presentant 
Només d'entrar hi ha 
sempre el dinosaure (7 de 
novembre a La Faràndula). 
No hi faltarà el sabadellenc 
Pol Cruells al baix per 
interpretar èxits com Ja no 
ens passa o Corredor de 
fons, que estan portant pels 
grans festivals d’estiu.


