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Cartellera

DIJOUS

Eix Macià 
Multicinemes

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

Adú (16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Bad Boys for Life 
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Judy (12 a) 16.00, 19.00, 22.00

Underwater* 
(12 a) 16.00, 18.00, 20.15, 22.30

Las aventuras 
del Doctor Dolittle 
(Apta) 16.00, 18.00, 20.15, 22.30

Operación Panda 
(Apta) 16.00, 18.00

Te quiero, imbécil 
(12 a) 20.15, 22.30

Malasaña 32 
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

1917  Dolby Atmos 
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Volando juntos 
(Apta) 16.00, 18.15, 20.30

Aguas oscuras (7 a) 22.45

Cines Imperial

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

Underwater  
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Las aventuras 
del Doctor Dolittle  
(Apta) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Te quiero, imbécil  
(12 a) 16.00, 18.00

Richard Jewell  
(12 a) 20.00, 22.30

Judy*  Dolby Atmos  
(12 a) 16.15, 19.15, 22.15

1917 (12 a) 16.15, 19.15, 22.15

Bad Boys for Life  
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Adú (16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Jojo Rabbit  
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Jumanji: siguiente nivel  
(7 a) 15.50

Malasaña 32  
(12 a) 18.15, 20.30, 22.45

Volant junts  català  
(Apta) 16.00, 18.15, 20.30

Dios mío, ¿pero qué te hemos 
hecho... ahora? (7 a) 22.45

Operació Panda  català  
(Apta) 16.00, 18.00

Mujercitas  
(Apta) 20.00, 22.300 

Cineclub Sabadell

Més informació a
www.cineclubsabadell.org 

Il deserto rosso  
(Cinemes Imperial) 20.00, 22.30

*Els dijous, només en VOSE

DIVENDRES

Eix Macià 
Multicinemes

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

Bad Boys for Life 
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Adú 
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Underwater 
(12 a) 16.00, 18.15

Judy 
(12 a) 20.30, 22.45

Las aventuras 
del Doctor Dolittle 
(Apta) 16.00, 18.00 
20.15, 22.30

El escándalo (Bombshell) 
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Operación Panda 
(Apta) 16.00, 18.00

Malasaña 32 
(12 a) 20.15, 22.30

1917 
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Aves de presa*  Dolby Atmos 
(16 a) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

Volando juntos 
(dissabte i diumenge) 16.00

Una misión de locos 
dissabte i diumenge 
8.15, 20.30, 22.45 
feiners 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

Cines Imperial

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

El escándalo (Bombshell)*  
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Las aventuras del Doctor 
Dolittle  
(Apta) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

Solo nos queda bailar  
(12 a) 16.15, 19.15, 22.15

Aves de presa  
Dolby Atmos  
(16 a) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

1917  
(12 a) 16.15, 19.15, 22.15

Vida oculta (A Hidden Life)  
(12 a) 16.00, 19.00, 22.00

Adú   
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Jojo Rabbit  
(12 a) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

Operació Panda  català  
(Apta) 16.00

Bad Boys for Life  
(16 a) 19.00, 22.00

Volant junts  català  
(Apta) 16.00, 18.15

Underwater  
(12 a) 20.30, 22.45

Malasaña 32  
(12 a)  16.00

Judy  
(12 a) 19.15, 22.15

 
*Els dijous, només en VOSE

En curt

TEATRE

Rosa Renom i 
Santi Ricart, fins 
diumenge al TNC

L’actriu sabadellenca Rosa 
Renom i Santi Ricart (nascut 
a Vic però resident a la ciutat)
tanquen aquest diumenge 
les funcions de La casa de 
les aranyes, una obra del 
dramaturg Paco Zarzoso que 
ha fet una breu temporada a 
la Sala Petita del Teatre Na-
cional de Catalunya, després 
d’haver-se estrenat el 22 de 
gener. Posteriorment faran 
temporada a València. / D.S.

Entrar en una sala de teatre és 
exposar-se, entre moltes coses, 
a ser sacsejat. I aquesta és la sen-
sació que provoca Invisibles, una 
obra de denúncia social de Gui-
llem Clua que la companyia barce-
lonina Més que Teatre va portar 
adaptada a la Mostra d’El Ciervo.

Apartin-se els més aprensius 
a les històries fosques i als crits 
estridents, que Invisibles no és 
un plat digerible per a tothom. 
L’obra presenta sis personatges 
grisos, cadascun d’ells amb una 
motxilla dramàtica a l’esquena 
que els fa impossible prosperar. 
No hi ha esperança, són autèntics 
desgraciats. Una mare invàlida 
que es passa el dia escridassant-se 
amb la filla, una psiquiatra que es 
treu un sobresou venent pastilles; 
un fanfarró masclista; el seu amic 
pusil·lànime; un vagabund; i una 
dona esquizofrènica sola al món. 
La trama, que n’entrellaça el camí, 
fa aparèixer el maltractament fa-
miliar, les malalties mentals, el trà-
fic de drogues i la mort. 

Tot plegat es converteix en 
una gimcana de drames tan diver-
sos que es fa complicat dibuixar 

La Mostra de 
Teatre, que 
funciona amb 
taquilla inversa, 
durarà tres caps 
de setmana més

Un instant de l’obra 
‘Invisibles’ al Teatre 
El Ciervo / LLUÍS FRANCO 

TEATRE  L’obra de Guillem Clua, interpretada per la 
companyia Més que Teatre, va obrir diumenge passat 
la mostra d’espectacles de l’entitat El Ciervo

‘Invisibles’, un plat teatral no 
digerible per als més aprensius 
Guillem Plans  •  @PlansGuillem  #sbd2020 

un missatge concret de denúncia 
social, més enllà de presentar un 
quadre desolador i evidenciar que, 
per la nostra societat pul·lulen àni-
mes en pena, invisibilitzades.

Per l’efecte xoc del panorama, és 
difícil entrar d’inici en una obra en 
què tot és tremendament tan fotut. 
Però a mesura que avança, que Invi-
sibles flueix, els entrellats estan ben 
resolts. Va de menys a més. I espe-
rem que també ho faci la Mostra de 
Teatre d’El Ciervo, una aposta va-
lenta per a teatre de tota mena, que 
funciona amb taquilla inversa. Diu-
menge vinent ho sabrem. 

MÚSICA

Santiago Serrate, 
amb el Conservatori 
de Música del Liceu

El dijous dia 13 de febrer tindrà 
lloc el concert de l’Orquestra Sim-
fònica del Conservatori Superior 
de Música del Liceu, dirigida per 
Santiago Serrate i dins dels actes 
de l’any Beethoven 2020, que 
celebra el 250è aniversari del 
seu naixement. Serà a les 20 h a 
l’Auditori del Conservatori Superior 
de Música del Liceu de Barcelona 
i dins del cicle Liceu Jove. Serrate 
ha dirigit l’orquestra en dues oca-
sions anteriors. / CEDIDA

LITERATURA

Barderi i teatre, a la 
presentació de la Fira 
del Llibre Feminista

Col·lectius feministes de Saba-
dell presenten dissabte la 5a 
edició de la Fira del Llibre Femi-
nista a la sala La Quartera (18.30 
h), que serà el març. A més, a les 
19 h, l’escriptora sabadellenca 
Montse Barderi presentarà La 
memòria de l’aigua. I a les 20 
h, l’hora del teatre: Set nenes 
jueves. Una obra per a Gaza, 
dirigida per Diana Dibau. Final-
ment, la vetllada es clourà amb 
els ritmes de PD Frida. / Ó. E. 

Invisibles. Dramatúrgia,          
Guillem Clua. Cia Més que Teatre

EL CIERVO TEATRE // 02-20-2020
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