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ESPECTACLES_____________________________
FESTIVAL 30 NITS 2015 ► PRESENTACIÓ

Toni Xuclà, Sílvia Bel i el cantaor José 
Enrique Morente destaquen al cartell
El festival s’inaugura dijous vinent amb el cor In .Crescendo a La Faràndula

J. PtlAEZ/AJ SABADELL

Representants de les entitats que organitzen les activitats, dijous passat a l’Àgora amb l’alcalde Juli Fernández al centre

ESTEVE 8ARN0LA

El mentalista David Baró va fer un efecte amb l’alcalde

El festival d’estiu 30 
Nits s’inaugura dijous 
que vef dia 25, amb 
el concert del cor 
In Crescendo a La 
Faràndula. Una variada 
programació omplirà 
el juliol amb teatre, 
música, dansa, imatge, 
màgia o circ amb noms 
com el cantaor José 
Enrique Morente, Toni 
Xuclà o Tactriu Sílvia 
Bel a la CavaUrpí, 
que s’incorpora com 
escenari.

CARLES GASCÓN

El mentalista David Baró, 
que actuarà dins el 30 Nits 
a l'Àgora amb Annemann: la 
història d'un creador de mis
teris, va entrentenir la presen
tació oficial del festival, dijous 
pasSat, amb dos sorprenents 
números. Per un d'ells va 
demanar la participació del 
nou alcalde, Juli Fernández, a 
partir d'un somni que hagués 
tingut. Ell li va dir amb humor
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David Baró presenta 
a l’Àgora el seu 

espectacle sobre 
Annemann

que «he tingut poc temps per 
somiar».

Està molt ocupat l'alcalde, 
certament, mentre formen 
govern, i en la presentació 
d'un 30 Nits que òbviament 
ja es troba fet només va con
vidar, en el pla institucional, a 
que «la gent pensi, s'emocioni 
i rebi formació crítica» amb la 
cultura.

Durant el juliol hi haurà 
molt per triar a la ciutat, amb 
força activitats a l’aire lliure 
i una bona part gratuïtes. Un 
programa «d’esforç col·lectiu, 
de suma», destacava Maria 
Vilasó, de Cultura de l’Ajunta
ment, en referència als que ho 
fan possible, com Joventuts 
Musicals, Alliance Française,

Fundació Caixa Sabadell 1859 
BBVA, Espai Àgora, La Cape- 
lla-Niu, UiU promotors, Museu 
del Gas de la Fundació Gas 
Natural-Fenosa. el pub The 
Wild Geese, el Mercat Central 
de Sabadell, la Plataforma 
per la Llengua, la Destil·leria 
Espectacles, l'Orquestra de 
Cambra de Sabadell, la coral 
Cants al Vent o l'Associació 
Interferències Cultura Crea
tiva.

Una bona mostra del tre
ball col·lectiu és «Ciutats en 
dansa», amb 40 participants

que han treballat amb el core
ògraf Alvaro de la Peña i mos
traran el resultat a L’Estruch el 
17 i 18 de juliol.

L’extens programa és www. 
sabadell.cat/ca/30nits. Des
taca, per exemple, el cantaor 
(i també guitarrista) José Enri
que Morente, fill d'Enrique 
Morente, que actua l’l de 
juliol al pati del Museu d'Art, 
on ja va venir el 2010.

In Crescendo
El recital inaugural del cor In 
Crescendo, guanyador de la

segona edició del concurs Oh 
Happy day. forma part del Fes
tival Internacional de Música 
de Joventuts Musicals, ja avan
çat recentment i que inclou 
el gospel i espirituals negres 
de The Gourmets Vocal Quar
tet, la Cobla Mediterrània o el 
Brossa Quartet de corda, entre 
altres. Tot en el marc de l'Es- 
tiu a la Fresca, on la Fundació

—m—

La CavaUrpí és el 
nou escenari del 30 
Nits amb propostes 
d’actors coneguts

Antiga Caixa Sabadell 1859 
programa als jardins espec
tacles familiars (dimarts), i 
cinema de muntanya (dissab
tes).

Espai Àgora
El format de cafè-teatre de 
l'Espai Àgora de Sant Ole- 
guer, on es feia la presentació 
dijous en l’escenari de sang de 
Sweeny Todd, és fidel a l'eclec
ticisme i oferirà des d'un duo

de violoncels amb Barroc i 
hard-rock (3 de juliol) al jove 
teatre de Tom Colomer (Lles
tos), el citat David Baró, Premi 
Nacional de Mentalisme (dues 
funcions), els musicals dels 
joves Wizart, el monòleg Com 
nos tornem, de Gisela Figue
ras, i músics com el veterà 
Toni Xuclà, que presenta el 25 •*
de juliol l'espectacle Una terra 
sense mapa en ple 40è aniver
sari de carrera. Maria Antònia 
Cabistany agraeix «la voluntat 
dels artistes» per fer-ho posi
ble en un context difícil.

Museu del Gas i Alliance
Com l'any passat, l'Alliance 
només proposa tres sessions 
de cinema francès en versió 
original amb tres 'opera prima' 
de joves directors l'l, 8 i 15 * 
de juliol, ja que el juny ha orga- 
nizat els cicles Cercles i Con
verses, justifica Helène Vietti.
Cal sumar la cloenda del Festi
val de Sèries, amb tres sèries 
inèdites.

El Museu del Gas repeteix 
l'exitós cicle de Capvespres ^ 
de Dramatúrgia de la mà de 
la cia. AIGalliner, en dimecres 

(continua a la pàg. següent)


