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Cartellera

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

Fast & Furious: Hobbs & Shaw  
(12 a) 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 22.00

* (dia 8) sessions 17.00 i 20.15

El rey león   
(Apta) 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 22.00

Remember me 
(Recuérdame)  
(Apta) 16.00, 18.00, 
20.15, 22.30

Padre no hay más que uno  
(Apta) 16.00, 18.00, 
20.15, 22.30

Venganza bajo cero* (dia 1)  
(16 a) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

Aladdin   
(Apta) 16.00

Spider-Man. 
Lejos de casa   
(7 a) 19.00, 22.00

Toy Story 4  
(Apta) 16.00, 18.15

Annabelle vuelve a casa  
(16 a) 20.30, 22.45

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

Fast & Furious: 
Hobbs & Shaw 
(12 a) 16.00, 18.00, 
19.00, 20.40, 22.00

El rey león  
(Apta) 16.00, 18.00, 
19.00, 20.30, 22.00

Primeras vacaciones 
(12 a) 16.00, 18.10

Yesterday 
(Apta) 20.15, 22.30

Padre no hay más que uno 
Apta) 16.00, 18.10, 
20.20, 22.30

Venganza bajo cero* 
(16 a) 16.15, 19.15, 22.15

Toy Story 4  
(Apta) 16.00, 18.15

Annabelle vuelve a casa 
(16 a) 20.30, 22.45

Spider-Man. 
Lejos de casa (7 a) 
16.00, 19.00, 22.00

Aladdin 
(Apta) 16.15

El emperador de París* (dia 1) 
(16 a) 19.15, 22.15

Rojo * (dia 8) 
(12 a) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

 
*Els dijous, només en VOSE

Des del 2015, les produccions 
de l’Associació Amics de l’Òpe-
ra de Sabadell (AAOS) inseri-
des dins el cicle Òpera a Catalu-
nya són difoses gràcies a la xarxa 
de televisions locals de Catalu-
nya. Enguany el públic podrà gau-
dir novament d’aquesta iniciativa 

gràcies a l’emissió de quatre dels 
muntatges escenificats les dues 
darreres temporades. Durant el 
proper mes d’agost, les televisions 
pertanyents al grup La Xarxa les 
gravacions realitzades per VOTV 
(Vallès Oriental Televisió) al Te-
atre Auditori de Granollers. Els 

La Xarxa de Televisions locals retransmetrà 
algunes de les produccions de l’AAOS
A.F.F.  •  @albertfflamaric #opera 

Com a pòrtic de la propera tem-
porada dels Amics de l’Orgue de 
Sabadell i en ocasió de la festivi-
tat de Sant Feliu, l’entitat va oferir 
el “concert poètic” Camins del Pa-
radís, elaborat a partir de la dra-
matúrgia pel periodista i escriptor 
Jordi Lara sobre poemes de Mos-
sèn Jacint Verdaguer (1845-1902). 
Es tracta d’un espectacle que ja 
s’ha representat en altres poblaci-
ons catalanes com Barcelona, Vic, 
Ripoll, Sant Cugat del Vallès i Sant 
Joan de les Abadesses. Un reco-
neixement que es va repetir a Sa-
badell, tot i una amplificació que 
no compensava la difusa reverbe-
ració de l’església sabadellenca i en 
diicultava la comprensió del text.

Amb l’arribada de Verdaguer al 
Paradís després de la seva mort, on 
cerca la seva mare, que li va ense-

nyar les cançons d’infantesa, Lara 
configura un monòleg de qualitat 
i profunditat que rememora l’antic 
teatre religiós. Capaç de remou-
re consciències en clau individual 
i col·lectiva gràcies a punts dramà-
tics i un pathos, hi desplegava te-
mes universals com l’amor, la mort 
i els vincles personals amb lirisme. I 
també, Catalunya.

Enmig, petites incursions musi-
cals enregistrades separaven blocs 
que també integraven algunes ron-
dalles i passatges en forma de me-
lòleg, arrodonint aquest viatge bi-
ogràic i literari al voltant del poeta, 
mossèn i pagès Verdaguer.

En aquest sentit, cal reconèi-
xer l’esforç i el domini del text 
per part de Valentí Maymó com 
a rapsode de to elevat i domini 
dels tempos i atmosferes expressi-
ves. La posada en escena presen-
tava un Verdaguer descalç i vestit 
de negre, amb un atrezzo mínim i 
encertats recursos visuals com la 
santa creu formada a partir de la 
tenora desmuntada.

Un instrument que va jugar 
un paper molt secundari al llarg 
d’aquesta obra singular, bàsica-
ment teatral i que reflexiona so-
bre la vida, l’art i la transcendèn-
cia a partir de poemes com El calze 
i l’arpa, A la Verge, Món Déu, A un 
viatget, Les tres volades o La veu del 
Montseny.

CONCERTS  La parròquia sabadellenca va homenatjar 
el seu sant amb un concert poètic de Jordi Lara 

Jacint Verdaguer va protagonitzar 
l’homenatge a Sant Feliu
Albert Ferrer Flamarich  •  @albertfflamaric  #verdaguer #orgue

Jordi Lara, en un moment de l’espectacle / CARLES MARLASCA

títols es projectaran cada dissab-
te d’agost a les deu de la nit. L’elisir 
d’amore de Donizetti i La bohème 
de Puccini, les dues produccions 
més recents vistes a La faràndula 
de Sabadell, s’oferiran el 3 d’agost i 
el dia 10, respectivament. El tercer 
dissabte del mes, el dia 17, s’emetrà 

Don Carlo de Verdi, representada 
la temporada anterior durant el fe-
brer del 2018. Per últim, el dia 24 ho 
farà Cosí fan tutte de Mozart, que va 
ser el títol inaugural de la tempora-
da 2017-18 i l’obra treballada per 
l’Escola d’Òpera d’aquell any. To-
tes les produccions van comptar 
amb la participació del cor de l’en-
titat presidida per Mirna Lacam-
bra, l’Orquestra Simfònica del Va-
llès i nombrosos solistes catalans 
com María Luisa Corbacho, Car-
les Daza, Toni Marsol, Montser-
rat Martí, Enric-Martínez Castig-
nani i Núria Vilà.

Després de participar en el Fes-
tival Grec de Barcelona, la compa-
nyia Mumusic porta el seu espec-
tacle de circ giratori Flou Papagayo 
a Sabadell. Els artistes Marçal Cal-
vet, Marta Camuffi i Clara Poch 
faran girar el públic el diumenge, 
4 d’agost, a la plaça de l‘Argub del 
Parc Catalunya a les 20 h.

Voltes i més voltes

L’escenografia nua i minimalis-
ta de l’escenari circular on trans-
corre l’espectacle apunta a una 

El circ giratori ‘Flou Papagayo’ 
arriba a Sabadell després de 
triomfar al Grec de Barcelona
Redacció  •  @diaridesabadell #circ

aventura intensa. La metàfora i 
la fantasia tenen un paper desta-
cat en el nou muntatge de Mumu-
sic. Bob Marshall (Marçal Calvet) 
és músic i verticalista capaç de 
fer bogeries amb els seus instru-
ments; Sweet Clara (Clara Poch) 
és especialista en veu, dansa i te-
atre corporal; i Marta Zanahoria 
(Marta Camui), funàmbula i ba-
llarina. Escenes absurdes, discur-
sos contradictoris i l’art amagat en 
situacions quotidianes seran l’es-
sència de l’obra.

Els ginys giratoris de l’espectacle de circ que podrem veure 
diumenge, a les 20 h, al Parc Catalunya / CEDIDA
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