
Cartellera
Cines Imperial

11 SALES / Venda d’entrades a  
www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics situats als 
cinemes / Telèfon informació 24 
hores: 937 263 131

Green book 
(12 a) 16.00, 19.00, 22.00

La Lego película 
(Apta) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

La Lego pel·lícula català 
(Apta) 16.00, 19.0

Bohemian Rhapsody* 
(12 a) 22.00

Creed II. La leyenda de Rocky 
(12 a) 16.15, 19.15, 22.15

Dragon Ball Super: Broly català 
(7 a) 16.00, 18.10, 20.20

Glass (Cristal) 
(12 a) 10.30

Jefa por acidente 
(7 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Bajo el mismo techo 
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

María, reina de Escocia* 
(12 a) 16.15, 19.15, 22.15

Familia al instante 
(Apta) 15.50

The Old Man & the Gun 
(7 a) 18.10, 20.20, 22.30

La favorita 
(12 a) 16.15, 19.15, 22.15

La clase de piano 
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Eix Macià 
Multicinemes

9 SALES / Venda d’entrades a  
www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics situats als 
cinemes / Telèfon informació 24 
hores: 937 239 800

Uno más de la familia 
(Apta) 16.00, 18.00

Glass (Cristal) 
(12 a) 20.00, 22.30

La Lego película 2 
(Apta) 16.00, 18.00, 18.15, 22.30

La gran aventura de los Lunnis... 
(Apta) 16.00, 18.00

Bohemian Rhapsody 
(12 a) 20.00, 22.30

Dragon Ball Super: Broly 
(7 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Bajo el mismo techo 
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Jefa por accidente* (7 a) 16.00, 
18.15, 20.30, 22.45

Creed II. la leyenda de Rocky 
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

María, reina de Escocia 
(12 a) 16.00, 19.00, 22.00

Green book  
(12 a) 16.00, 19.00, 22.00 
 
*El dijous, només en VOSE

El Teatre Sant Vicenç es va om-
plir de gom a gom en l’estrena d’El 
geperut de París. L’obra dirigida per 
Sergio González i Esteve Oliver 
està inspirada en la famosa pel·lí-
cula de Disney, però amb diferèn-
cies que li donen una personalitat 
pròpia. Els seus directors volien 

En realitat, el Big Bang no va ser 
una explosió. “Els experts ara ho 
descriuen com el desglaç d’un es-
tanc, a poc a poc i per parts”, ex-
plica Florence Libotte, una de 
les organitzadores de les confe-
rències setmanals que tenen lloc 
a l’Astronòmica de Sabadell cada 
dimecres. Curiositats com el mal 
batejat Big Bang ompliran la xer-
rada de demà, impartida per l’as-
trònom de Calar Alto i divulgador 
científic David Galadí.

fugir de la novel·la Nostra senyora 
de París de Victor Hugo, donat el 
seu dramatisme, ja que en aquella 
obra tots els protagonistes acaba-
ven morint. 

La trama és coneguda i segueix 
la història de Quasimodo, un ge-
perut d’origen gitano amagat a 
una torre de Notre Dame sota la 
tutela del ministre de Justícia de 
París, Frollo, i emparat pels tres 
monjos de la catedral, Hugo, Vic-
tor i Clèment. El jove geperut de-
sobeirà el seu amo i anirà al festival 
dels bufons, on patirà les burles 
del poble de París amb el bene-
plàcit de Frollo. Quasimodo co-

Cosmologia raonable. Desfent 
mites i concepcions errònies és el tí-
tol de la ponència, una molt es-
pecial per a l’Astronòmica: amb 
aquesta, l’entitat sabadellenca ar-
riba al número 1.000. “La prime-
ra conferència va ser l’1 d’octubre 
del 1990, sobre els eclipses dels  
satèl·lits de Júpiter, i des d’ales-
hores hem crescut molt”, comen-
ta Libotte. Afegeix que amb el 
temps l’Astronòmica cada vegada 
més ha anat convidant experts ex-

neixerà la gitana Esmeralda, qui el 
protegirà i serà perseguida pel mi-
nistre de Justícia. 

Fins a aquest punt, tot és exac-
tament igual que el film de Disney, 
però és a partir d’aquí quan l’obra 
comença a agafar la seva pròpia 
personalitat. El plat fort de l’obra 
radica en les cançons i les coreo-
grafies que s’escenifiquen. Impres-
sionen les veus de Bea Boronat 
(Esmeralda) i de Marc Pons (Qua-
simodo), així com la de la resta de 
personatges principals com Ar-
nau Maymí (Frollo) i Carles Cam-
poy (Febo). Les coreografies diri-
gides per Cristina Allande i Noèlia 
Mateus de l’escola de dansa Ritme 
donen el dinamisme a l’obra i com-
binen a la perfecció amb la música 
de Xasqui Ten. 

Monjos esbojarrats
A l’adaptació de Sergio González 
i Esteve Oliver, l’Esmeralda no és 
la dona de qui s’enamora Quasi-
modo, és la seva germana, i el seu 
pare segueix viu. Un altre aspecte 
que canvia pel que fa a la pel·lícu-
la de Disney són les tres gàrgoles, 
en aquest cas són els tres monjos 
els que juguen el paper d’amics 
de Quasimodo i els que l’animen 
a lluitar per alliberar-se de Frollo. 
Carles Gutés (Hugo), Toni Mo-
liner (Victor) i Òscar Rodríguez 
(Clèment), aquest trio de monjos 
fan esclatar els riures amb els seus 
diàlegs esbojarrats. També juga 
un paper molt humorístic el bot-
xí, interpretat per Edu Gil. 

El final també s’assembla a la 
pel·lícula, però en aquest cas, 
Frollo no mor.

terns, com catedràtics, investiga-
dors i professors universitaris. “El 
prestigi i el rigor han augmentat”, 
destaca.

“En aquests gairebé 30 anys de 
conferències, el coneixement de 
l’univers ha canviat moltíssim, i 
ens hem volgut mantenir al dia”, 
destaca Libotte. Una cosa, però, 
s’ha mantingut inamovible: “La 
base de l’Astronòmica era i és do-
nar a conèixer l’univers, des del 
sistema solar fins als orígens”.

El plat fort 
radica en les 
cançons, de 
Xasqui Ten, i les 
coreografies, de 
Cristina Allande 
i Noèlia Mateus

Arnau Maymí, en el paper de Frollo, i Marc pons, de Quasimodo / ÓSCAR ESPINOSA

L’obra es podrà 
veure el 17 i 24 de 
febrer, i el 3, 10 i 17 
de març en sessió 
de matí i tarda. I 
el 9 i el 16 de març 
només en sessió 
de matí al Teatre 
Sant Vicenç

TEATRE  L’adaptació de la pel·lícula musical de Disney 
va omplir de gom a gom el teatre sabadellenc 

‘El geperut de París’ triomfa al 
Sant Vicenç el dia de l’estrena
Xavier Oliva  •  @xaviolivapareja  #Teatre #SantVicenç

L’Astronòmica celebra 1.000 conferències 
desemmascarant els mites sobre l’univers 
Guillermo Altarriba  •  @GuilleAltarriba  #L’Astronòmica #Ciència

A més de la ponèn-
cia de Galadí, des 
de l’Astronòmica 
estan preparant 
“una sorpresa” per a 
aquest dimecres. “No 
podem revelar res, 
però tindrà a veure 
amb el Carnaval”, han 
avançat

‘El geperut de París’. Sergio 
González i Esteve Oliver, direcció. 
Marc Pons, Quasimodo. Arnau 
Maymí, Frollo. Bea Boronat, 
Esmeralda. 
TEATRE SANT VICENÇ // 10 DE FEBRER 

20   Dimarts 12 i Dimecres 13 de febrer del 2019 Oci


