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és de quaranta espectacles ompli-
ran de circ, màgia, música, teatre i
dansa els teatres Principal i la Fa-

ràndula i la fàbrica de creació de les arts en
viu, l’Estruch, en els propers mesos. Serà una
tardor intensa a Sabadell que tindrà com a
protagonistes artistes nacionals i locals. “Sa-
badell s’ha convertit, sense voler, en un refe-
rent en el món de la cultura”, afirma el regi-
dor de Cultura, Quim Carné, abans d’afegir:
“Som un planter d’actrius, de tècnics, de ba-
llarins... Tenim bona fusta i equipaments
com l’Estruch que aposten per la cultura.” I
és que els grups i artistes sabadellencs tin-
dran un espai destacat en la programació
d’aquesta nova temporada: la companyia Al-
Galliner recupera en el seu desè aniversari
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ESPECTACLES  SANDRA PÉREZ

Sabadell programa una tardor intensa
La màgia, el circ,
la música, el teatre
i la dansa s’apleguen
a la capital vallesana

l’obra Tres tristos traumes (4 de novembre al
Teatre Principal), la Joventut de la Faràndula
representarà La increïble història de Peter Pan
(a l’octubre a La Faràndula), el musical Tots
s’enamoren de Tips de Teatre es podrà veure a
l’Estruch al novembre i, finalment, aquest
mateix cap de setmana es farà el IX Certamen
Coreogràfic també a la fàbrica situada a la
Creu Alta. Aquesta, però, només és una mos-
tra dels espectacles creats i produïts a Saba-
dell que es podran veure en una programació
de tardor i hivern que aposta novament per
ser “variada, plural i incloure tots els pú-
blics”, com destaca Carné.

Sembla que, de moment, l’àmplia propos-
ta cultural ha tingut bona acollida. Només
un exemple: s’ha programat per al 15 de no-
vembre una segona sessió de l’espectacle La
gran ilusión del mag Antonio López després
d’exhaurir-se les entrades. Per l’escenari de
La Faràndula també passaran Els Amics de
les Arts (7 de novembre) i Marina Rossell (23
de novembre) amb el seu homenatge a Geor-
ge Moustaki. Els joves del grup vocal
Ol’Green actuaran al Teatre Principal aquest
diumenge amb un repertori molt variat que

va des dels Beatles fins a Beyoncé i Daft Punk.
L’existència de l’Estruch fa que l’oferta cul-

tura sabadellenca sigui àmplia i inclogui circ,
dansa, concerts multimèdia i curtmetratges
en la seva programació. El circ té una prime-
ra cita a l’EstruchBar el 10 d’octubre amb Su
e Giú. El 7 de novembre serà el torn d’Amor
volàtil i el 20 de desembre, d’Alexa i de Bon-
sia. Aquesta última proposta combinarà circ,
dansa i música. De fet, un dels trets caracte-
rístics de l’Estruch, que a partir d’aquesta
temporada té com a curador Marc Vives, és
que afavoreix la relació entre diferents disci-
plines, a banda d’apostar i potenciar els artis-
tes locals i els residents a NauEstruch.

L’òpera, la música simfònica, la de cambra
i la cobla tornen a tenir un espai important a
la programació sabadellenca. L’Orquestra
Simfònica del Vallès comença la temporada
amb la cinquena simfonia de Beethoven i
després salta, al novembre, a West Side Story.
Quan s’acosti el Nadal, el Cor Vivaldi visitarà
Sabadell per interpretar la cantata Els pasto-
rets. I finalment, com cada any, i en el marc de
la programació familiar, els Pastorets torna-
ran a la Faràndula. ❋

TRES TRISTOS
TRAUMES
(ALGALLINER)
Teatre Principal
Dia i hora: Dimarts 4 de
novembre, 21 h
Preu: Des de10 euros

ELS AMICS
DE LES ARTS
La Faràndula
Dia i hora: Divendres 7
de novembre, 21.30 h
Preu: Des de19 euros

Imatges d’alguns
dels espectacles que
es podran veure a
Sabadell a la tardor
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