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CRISTINA VALLS 

L’Associació d’Amics de l’Òpera 
de Sabadell portaran l’òpera de 
Madama Butterfly de Giacomo 
Puccini al Teatre Fortuny el prò-
xim 26 d’abril. L’espectacle s’em-
marca dins la XXXIV temporada 
d’òpera a Sabadell i XXVIII Cicle 
òpera a Catalunya. L’òpera es di-
vidirà en tres actes i suposa el 
tancament de temporada de l’As-
sociació de Sabadell. 

La funció seguirà les direc-
trius del llibret de Giuseppe Gi-
acosa i Luigi Illica, basat en el 
conte Madame Butterfly, de John 
Luther Long, dramatitzat per Da-
vid Belasco, i en la novel·la Ma-
dame Chrysanthème, de Pierre 
Loti. Pel que fa al repartiment, 

està força nodrit amb actors com 
Miki Mori, Andrés Veramendi, 
Manuel Mas, Yayoi Toriki, Josep 
Ruiz, Samuel Peláez, Sinho Kim, 
Laura Obradors, Joaquim Cor-
net, Carles Pachón i Xavier Ca-
sademont. Al conjunt musical es 
troba Rubén Gimeno, com a direc-
tor d’orquestra, i Daniel Gil de 
Tejada, com a director del cor. 

En l’àmbit escenogràfic es tro-
ba Carles Ortiz, com a director 
d’escena; Jordi Galobart, com a 
dissenyador d’escenografia; Na-
ni Valls, amb el rol d’il·lumina-
ció, i la mateixa Associació d’Amics 
de l’Òpera de Sabadell en qües-
tions de vestuari.  

La història 
L’òpera Madama Butterfly és una 
de les obres més emblemàtiques 
de Giacomo Puccini i se situa a 
la ciutat japonesa de Nagasaki, a 
principis del segle XX. Tracta el 
drama de la poncelleta oriental 
(Cio-Cio-San) traïda i, posteri-
orment abandonada pel seu amant 
occidental. La seva ceguesa da-
vant un amor, que ella creia in-
condicional, d’un oficial de la Ma-

rina americana fa que la seva vi-
da doni una volta de 180°, ja que 
el fet de voler estar amb ell supo-
sa trencar la relació amb la seva 
família, que l’acaba repudiant. 

Per la seva banda, l’amant oc-

cidental, que es casa amb ella, aca-
ba marxant al seu país. Amb el 
temps ella descobreix que l’ho-
me que estima està feliçment ca-
sat amb una americana, i dema-
na fer-se càrrec del fill que ella ha 
tingut durant la seva absència. 
Cio-Cio-San haurà d’escollir.  

L’obra se centra essencialment 
en Butterfly, l’estimació i la deli-
cadesa admirables per la incon-
dicionalitat. 
■ ■ ■ 
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L’òpera de ‘Madama Butterfly’ de 

Puccini s’estrena al Teatre Fortuny

Un moment de l’espectacle de l’òpera ‘Madama Butterfly’ de Puccini. FOTO: AAOS

L’Associació d’Amics 
de l’Òpera de Sabadell 
tanquen temporada 
amb l’obra que es durà 
a terme el pròxim 26 
d’abril a Reus

Mostra el drama  
que pateix una jove 
oriental en ser 
abandonada pel seu 
amant occidental

SUCCESSOS ■  EL COMBOI VA ESTAR ATURAT UNA HORA

Roben un cotxe i el posen 
en mig de la via del tren
■ Un tren de mercaderies no pe-
rilloses va quedar ahir bloque-
jat durant una hora a l’altura del 
carrer Comandant Sugranyes, 
al sud de la ciutat de Reus.  

Un cotxe, concretament un 
Citröen Berlingo estava al mig 
de la via quan passava el com-
boi, que va impactar frontal-
ment sense provocar ferits. 

Va ser el conductor del tren, 
il·lès, qui va avisar al 112 cal a les 
dues de la matinada alertant 
que havia col·lidit amb un vehi-
cle que estava al mig de la via. 

Ràpidament es van activar 
bombers i patrulles dels Mos-
sos cap al lloc dels fets. Després 
d’una primera inspecció ocu-
lar, es va certificar que el cotxe 
estava buit i que no hi havia nin-

gú més que el maquinista del 
tren de mercaderies. 

Després d’activar una grua 
per treure el que quedava del 
monovolum de les vies, agents 
dels Mossos van localitzar la 
matrícula, que els va portar cap 
al propietari del vehicle, un veí 
de Reus que viu al carrer Adrià 
Gual. 

Fonts dels Mossos van expli-
car que el cotxe havia estat de-
nunciat a la nit. El propietari 
del Citröen havia trucat cap a 
dos quarts d’onze de la nit al 112 
per denunciar els fets i el telè-
fon d’emergència el va dirigir a 
la comissaria de Mossos per de-
nunciar els fets. El comboi va 
reprendre la marxa a les tres de 
la matinada. –J. CABRÉ

SOLIDARITAT 

La Vitxeta recull 

aliments amb un cros 

solidari 

■ L’AMPA de l’escola la Vitxeta 
de Reus avui (10 h), el II Cros 
Solidari la Vitxeta. Es tracta 
d’una iniciativa solidària amb 
la fundació Banc d’Aliments de 
Reus. Així, a més de promoure 
l’esport entre la comunitat edu-
cativa, anima els alumnes de 
l’escola a portar un quilo de 
menjar a canvi del dorsal de la 
cursa. El cost de la inscripció 
per a la resta de participants és 
de 3 euros, i es poden apuntar 
fins al mateix dia de la cursa. 

TEATRE 

‘Rosses, la vida en ros 

platí ‘, aquesta tarda al 

Bravium Teatre 

■ El Bravium Teatre de Reus 
acull aquesta tarda (18.30 h) la 
representació de ‘Rosses, la vi-
da en ros platí’. Es tracta d’un 
vodevil que té com a únic ob-
jectiu arrencar somriures amb 
un cabaret protagonitzat per 
tres artistes icòniques del xou 
business autòcton; dues cosi-
nes germanes, per part de ma-
re, de la dilatada saga de vedets 
Les Bastrada: Maria Dolors (Lo-
la Bastarda) i Maria Lluïsa Bas-
tarda (La Mega Pubilla).

RELIGIÓ 

Pelegrinatge del Sant Crist de la Puríssima Sang 

al santuari de Misericòrdia 
■ La Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus, amb mo-
tiu de ‘L’Any Sant de la Misericòrdia’, ha organitzat per aquesta 
tarda un pelegrinatge al santuari de Misericòrdia amb la Vene-
rada Imatge del Sant Crist de la Sang. La imatge, portada per la 
Junta de Govern de la Reial Congregació, i escortada pels Armats 
de la Sang, membres de les seccions de la Reial Congregació, con-
gregants i fidels, sortirà del temple de la Sang a les 16 hores. Des-
prés de passar pel Raval de Sant Pere, Raval de Robuster, carrer 
de Misericòrdia, plaça de la Pastoreta i passeig Misericòrdia, té 
previst arribar al santuari, on es farà una missa, a les 18 hores,


