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aquest Otello de Verdi que
s’estrenarà al febrer.
Van passar dos segles d’en

çà que Pergolesi va estrenar a
Nàpols, el 1733, aquesta òpera
de cambra titulada La serva
padrona, fins que Il segreto di
Susanna,d’ErnanoWolfFer
rari, també de caràcter buf i

en un sol acte, va
veure la llum a
Munic l’any
1909. Tot i això,
registren diver
ses coincidènci

es. Totes dues van anar escri
ta per italians i per ser repre
sentades per dos cantants
(soprano i baríton) i un actor.
De fet, van ser concebudes
com a deliciosos intermezzi
(per representar durant els
entreactes d’altres títols) i
mantenen una espontaneïtat

queéslabasedelasevagràcia.
La soprano Sara Blanch in

terpretaaSabadellelpaperde
Serpina en la primera, junt
amb Juan Carlos Esteve, que
fa d’Uberto, i Miguel Gorriz,
que dóna vida a Vespone. A Il
segreto di Susanna, la diva és
Beatriz JiménezMarconi, se

cundada pel baríton Enric
MartínezCastignani en el pa
perdeConteGil, i ambGorriz
interpretant de nou coma ac
tor Sante, és a dir, el criat al
costat del qual Susanna fuma
d’amagat mentre el seu marit
se’n dol pensant que té un
amant. Embolics que a la fi
sempre queden aclarits. La
direcció d’escena va a càrrec
de Carles Ortiz. La Simfònica
del Vallès es posa aquesta
vegada en mans de Santiago
Serrate.!

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Després d’iniciar la
temporada amb
unes celebrades
Nozze di Figaro

que fins a la setmana passada
van estar de gira per Catalu

nya, els Amics de
l’Òpera de Saba
dell tornen a la
càrrega avui i
diumenge, amb
un doble progra
ma de caràcter còmic que, la
mentablement,noesveuràen
cap més població de Catalu
nya, ja que es tracta de dos tí
tols poc coneguts. Els teatres
del cicleÒperaCatalunyaque
opten als muntatges de Saba
dellhanpreferit afegirseal ja
esmentat títol de Mozart i a

.
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IV Friday’s Blues&BoogieWoogiePia
noMeeting.Concert a càrrec de la pia-
nista de jazz Elena Lasco, acompa-
nyada per Víctor Puertas. 14 euros.
MEAM  Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Encesa de llums. Tarda de festa amb
els dj de Ballaswing i la Krokodilos
Marching Band.
Plaça Reial (de 18 a 20 hores). Gratuït.

Read or die. En el marc d’aquesta fira
editorial que se celebra entre avui i
diumenge hi ha una conferència a
càrrec de Sven Ehman, director crea-
tiu deGestalten, i IbrahimNehme, de
The Outpost Magazine, revista selec-
cionada com a millor revista 2015
per Stack Awards.
The Folio Club. Roc Boronat, 37 (18.30
hores). http://independentpubli
shingfair.com/

Bibliocurts: Projecció Megacurt 3. Pro-
jecció d’alguns dels curts seleccionats
per a la categoriaMegacurt.
Biblioteca Sant Gervasi  Joan Maragall.
Sant Gervasi de Cassoles, 85 (18.30 h).

Teatre musical i òpera americana. Re-
cital a càrrec de Rachel Duval, sopra-
no, i Ricardo Estrada, piano.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 ho
res). Gratuït.

Cine Fòrum: Súper 8. Projecció de la
pel·lícula Super 8 i diversos curtme-
tratges relacionats amb la temàtica
del cicle. Gratuït.
Centre cívic El Coll  la Bruguera. L’Aldea,
15 (19.30 hores).

Beethoven, Brahms i Granados. Con-
cert a càrrec d’Andrea Amador, vio-
loncel, i Carlos López, piano.
Casa Bartomeu. Jardí dels Tarongers.
Ràbida, 5 (19.30 hores). 7 euros.

Casi el mejor trío de tu vida. Concert a
càrrec d’Actea, cor femení format per
setze cantants. Gratuït.
Centre cívic Bon Pastor. Plaça de Robert
Gerhard, 3 (20 hores).

Divendres de Jazz. Concert a càrrec de
l’Ismael Dueñas Trio. El pianista Is-
mael Dueñas torna a una de les for-

macions que coneix més bé, el trio,
amb nous temes del seu pròxim disc.
10 euros.
Artte. Muntaner, 83 (20 hores).

Elmeuamic deu ser unocell. Concert a
càrrec del duo format per Augusto
Valença, tenor, i Efrem Garcia Sali-
nas, piano.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer, 130
(20 hores).

Ara toca... Electric Circus. Concert a
càrrec deCarla, veu, teclats i sampler,
i Toni, bateria.
Centre cívic Sagrada Família. Provença,
480 (20 hores). Gratuït.

El mar. La cantant nord-americana
Tori Sparks presenta el seu cinquè àl-
bum fet en col·laboració amb el trio
de flamenc fusió Calamento.
Centre Cultural Albareda. Albareda, 22
24 (20.30 hores). Gratuït.

Setfiles201. Die to Live. Espectacle de
dansa contemporània a càrrec de la
Cia. Letras con voz.
Centre cívic Drassanes. Nou de la Ram
bla, 43 (21 hores). Gratuït.

Gospel solidari per un futur sense
Alzheimer. Concert organitzat per la
Fundació Pasqual Maragall a càrrec
de Góspel Gràcia. 12 euros.
Casino l’Aliança del Poblenou. Rambla
del Poblenou, 42 (21 hores).

Cicle de Flamenc al Besòs: (in)fusión
flamenca2015. Espectacle de dansa a
càrrec d’En Movimiento.
Centre cívic Besòs. Rambla Prim, 8789
(21.30 hores). 7 euros.

Atush. Espectacle de clown a càrrec
de Carlo-Mô &Mr. Di.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Viladomat,
28 (22 hores). Gratuït.

Girona

GIRONA (Gironès)
Elsmillorsmoments de la història de la
SCCC. Concert a càrrec de la Simfònica
de Cobla i Corda de Catalunya, amb
Albert Guinovart, Pep Poblet, Manu
Guix i Cris Juanico.
Auditori de Girona. Passeig de la Devesa,
35 (avui, 21 h, demà, 19 hores). 15, 20
o 25 euros.

!La 34a Temporada d’Òpera a Sabadell presenta avui dues òperes
bufes en un doble programa que són, per dirho així, dues cares de la
mateixamoneda. Amb gairebé dos segles de diferència, La serva
padrona de Pergolesi i Il segreto di Susanna deWolfFerrari permeten
observar les diferènciesmusicals que es donen amb el pas del temps.

LA SERVA PADRONA + IL SEGRETO
DI SUSANNA

Temporada d’Òpera a Sabadell
Teatre La Faràndula

21 h (diumenge a les 18 h)

TELÈFONS
ÚTILS
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- Potets sans per a nadons en tan sols 5minuts.
- Funcions: triturar, picar i barrejar.
- Potència: 200W.
- Inclou: 2 gerres de diferentsmides, 1 aspa per
barrejar, 1 aspa per triturar, 1 safata de silicona,
1 espàtula, 6 recipients amb data, 1 receptari,
1 llibre nutricional i 1manual d’instruccions.

ROBOT DE CUINA BABY NEWCOOK
- Fabricada amb acer inoxidable.
- Tapa de vidre amb vàlvula per a la sortida de
vapor.
- Vàlida per a tot tipus de cuines.
- Gran capacitat: 11,5 l.
- Diàmetre: 27 cm.
- Alçada: 22 cm.

CASSOLA D’ACER INOXIDABLE D’11,5 L
1 cassola

12’95 €
49€

2 cassoles

19’95 €
98€

GAS

INDUCCIÓ

CERÀMICA

Per tan sols

29’95 €
79€

TRUCA AL

902 996 838
PER FER LA
COMANDA

Consulta les bases completes de la promoció a www.seleccionlavanguardia.com

COM POTS ACONSEGUIR ELS PRODUCTES

COMPRA QUALSEVOL PRODUCTE

AMB
TAN SOLS4
CUPONS

Descobreix més productes a
www.seleccionlavanguardia.com

FES LA COMANDA ARA!

Fes la comanda de forma ràpida i senzilla trucant al902 996 838
o a través de www.seleccionlavanguardia.com.
Horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 17.00 h; dissabtes, diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h.
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Emplena aquesta cartilla amb 4 dels cupons que es publicaran al llom de La Vanguardia.2
Rep-los còmodament a casa 3 dies després de fer la comanda (excepteelmatalàs).
Contra reembossament: has d’abonar l’import que s’indica més les despeses d’enviament corresponents
a cada producte, que seran de 6,95 €,* IVA inclòs (excepte per a la cassola, per a la qual les despeses
d’enviament seran de 9,95 €,* IVA inclòs, i el matalàs, la cinta de córrer i la xemeneia, per a les quals les
despeses d’enviament seran de 19,95 €,* IVA inclòs), i la cartilla correctament emplenada amb els
4 cupons. Si la compra s’ha fet en línia i s’ha pagat amb targeta de crèdit, només hauràs de lliurar la cartilla
quan rebis el producte.
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*Despesesd’enviamentvàlidesnomésperaEspanya,excepteIllesBalears,Canàries,CeutaiMelilla.
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