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ca) o Lady Macbeth (Mac-
beth, personatge pel qual va
ser contractada com a cover a
la Scala ara fa un parell
d’anys). La cantant de Jerez
està acompanyada en aquesta
òpera, que és una barreja
d’exotisme, intimisme i es
pectacularitat, i transcorre al

Pequín de la Xi
na Imperial, pel
tenor Dalmau
González (en
una col∙labora
ció extraordinà

ria), que interpreta L’Impe
ratore, així com per Andrés
Veramendi i Eduardo Sando
val, que s’alternen com a Ca
laf, i Montserrat Martí i Eu
gènia Montenegro en el pa
per de Liù. Completen el
repartimentEliaTodisco (Ti
mus), Carles Daza (Ping),

Bartomeu Guiscafré (Pang),
Marc Sala (Pong) i Juan Car
los Esteve (mandarí). La di
recciómusical, amb la Simfò
nicadelVallès i els cors d’AA
OOdeSabadell, dePuigreig i
de l’Agrupació Pedagògica de
Sant Nicolau, l’assumeix com
de costumDanielGil deTeja

da, i la direcció escènica és de
Carles Ortiz. El vestuari, per
cert, és una cessió del Teatre
Municipal de Palma de Ma
llorca.
La producció emprèn gira

la propera setmana. Es veurà
el 28 d’abril al teatre Fortuny
de Reus, el dia 30 a La Llotja
de Lleida, el primer demaig a
l’Atrium de Viladecans, el 3
de maig a Girona, el 6 al Kur
saal deManresa, el 8 a Tarra
gona, el 10aGranollers, el 15 a
Sant Cugat i el 17 a Vic.!

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

La Temporada
d’Amics de l’Òpera
de Sabadell arriba
avui al seu punt àl

gid amb l’estrena d’una pro
duccióextraordinària, lade la

gegantinaTuran-
dot de Giacomo
Puccini, un títol
en el qual Mirna
Lacambra i tot
l’equip d’Amics
de l’Òpera de Sabadell han
posat tot l’afany.
L’òpera està protagonitza

da per la sopranoMaribelOr
tega, que en anteriors edi
cions del cicle ha cantat els
papers d’Amelia (Un ballo in
maschera), Leonora (Il trova-
tore), Angèlica (Suor Angèli-
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Sabadellbrindauna ‘Turandot’

Unmoment de
l’òpera ‘Turan-
dot’ de Puccini
que protagonit-
za la soprano
Maribel Ortega
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La diabetis al teu smartphone. Confe-
rència a càrrec de Carme Creu i Su-
sana Cermeron.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

25 anys sense Pedrolo. Sebastià Ben-
nassar parla de la vida i obra de Ma-
nuel de Pedrolo.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (18 h).

La revolució tunisiana: una revolució
2.0? Conferència a càrrec de Lina Ben
Mhenni, blocaire i professora assis-
tent de lingüística a la Universitat de
Tunis, en francès.
Institut Europeu de la Mediterrània (IE
Med). Girona, 20 (18.30 hores).

Leopoldo Pomés. Flashback. Taula ro-
dona amb la participació de Julià Gui-
llamon, Oscar Tusquets, Robert Ro-
dergas i Antoni Bernad.
Sala Gaudí, La Pedrera. Passeig de Grà
cia, 92 (19 hores). 3 euros.

Disseny Hub Barcelona, la casa del dis
seny... un somni acomplert. L’espai de
referència del disseny. Taula rodona
amb Oriol Bohigas, arquitecte, Pilar
Vélez, directora del Museu del Dis-
seny de Barcelona; Nani Marquina,
presidenta del FAD; Isabel Roig, di-
rectora de BCD, i Jordi Pardo, gestor
de projectes culturals.Modera Daniel
Giralt-Miracle, crític d’art.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Un combat per la llibertat i la igualtat:
la renda bàsica universal. Conferència
a càrrec de Daniel Raventós, profes-
sor d’economia i empresa de la UB.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Invasión. Presentació d’aquesta no-
vel·la deDavidMonteagudoambuna
conversa entre l’autor i l’escriptor
Matías Candeira.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

El arte de construir. Entender las claves
del universo Chillida. Sessió conduïda
per dos experts en l’obra de Chillida,
el seu fill Luis Chillida i el periodista
Lluís Permanyer.
Roca Barcelona Gallery. Joan Güell, 211
213 (19 hores).

Ladrón de bicicletas. Projecció d’a-
questa pel·lícula de Vittorio De Sica
(1948) i col·loqui a càrrec de Lluís Bo-
net Mojica i José María Civit.
Parròquia del Pilar. Casanova, 175 (19
hores).

64 miniatures per a Miquel Pujol.
Inauguració d’aquesta mostra i con-
cert deMiquel Pujol, cel·lista. Presen-
ta Arcadi Oliveres, economista.
Arxiu de la Corona d’Aragó. Comtes, 2
(19.30 hores).

Sensibilització al canvi climàtic. Confe-
rència a càrrec d’Aines Arizmendi, en
francès. Entrada lliure.
Institut Francès de Barcelona. Moià, 8
(19.30 hores).

Todo sobre viajar en bicicleta y las me
jores rutas. Isi Juvé explica el millor
dels viatges en bicicleta i les millors
rutes en el món.
Viatges Tuareg. Passatge de Mariner, 1
bis (19.30 hores).

Plus ultra. Presentació d’aquest llibre
de Jordi Borràs, sobre les connexions
entre l’extrema dreta i l’espanyolis-
me a Catalunya.
Pati Llimona. Regomir, 3 (20 hores).

Mittwochskino. Cine club Goethe. Pro-
jecció de la pel·lícula Prinzessinnen-

bad (Princesas), de Bettina Blümner
(Alemanya, 2006, VOSE).
Goethe Institut. Roger de Flor, 224 (20
hores). Gratuïta.

Gaspar Homar, a la recerca d’un estil
propi. Conferència a càrrec de Ma-
riàngels Fondevila.
Palau Güell. Nou de la Rambla, 35 (20
hores).

Música>Bcn. El camí del vent. L’art de
cantar i acompanyarse a si mateix.
Concert a càrrec de Stanislas Ger-
main-Thérien, veu, llaüt i guitarra de
cinc cordes; Jacob Lenson, tiorba;
Maria ElenaMedina, viola de gamba,
i Yehosuá Escobedo, percussió.
Centre cultural Albareda. Albareda, 22
24 (20.30 hores). Gratuït.

Amor ciego, amor loco. Contes per a
adults a càrrec d’Inés Macpherson.
L’Astrolabi de Gràcia. Martínez de la Ro
sa, 14 (21.30 hores). 3 euros.

! ‘Turandot’, la magna òpera de Giacomo Puccini, que constitueix el
plat fort de la 33a Temporada Amics de l’Òpera de Sabadell, s’estre
na avui al teatre de La Faràndula, on es podrà veure també el diven
dres 24 i el diumenge 26 d’abril, abans d’emprendre gira dins del
cicle Òpera a Catalunya

‘TURANDOT’
Amics de l’Òpera de Sabadell

Teatre de la Faràndula
Alfons XIII, 33 - Sabadell

21 hores
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