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Nat Nus Dansa
estrena una peça
per a públic adult
i familiar
indistintament
� Barcelona. La compa-
nyia Nats Nus Dansa
estrena aquest vespre
Momentari al Mercat
de les Flors, un muntat-
ge que es vol oferir tant
al públic familiar com a
l’adult. Nat Nus és una
firma amb vint anys de
trajectòria i que ja en fa
deu té un apartat dedi-
cat a la dansa familiar
(Nats Nens Dansa). A
Momentari es vol tor-
nar als orígens, quan la
canalla quedava fasci-
nada per uns muntatges
que estaven pensats per
als pares. En els dos
formats d’espectacles,
la trama es deixa oberta
per donar llibertat a la
interpretació del pú-
blic. L’obra es pot veu-
re en sessió matinal i de
tarda els dos pròxims
cap de setmana i també
se’n faran sessions es-
colars entre setmana. El
cicle Dan Dan Dansa
consolida l’aproxima-
ció dels alumnes a la
dansa amb la implica-
ció dels mestres que re-
ben una maleta amb re-
cursos per preparar la
sessió dies abans a les
classes. Les peces de
Nats Nus Dansa evo-
quen poesia. A Momen-
tari, la primera peça de
dansa que coprodueix
la sala Miguel Hernán-
dez de Sabadell (per al
públic familiar), un per-
sonatge virtual mostra
els instants perduts, que
la humanitat menysté i
que aporten, si se’ls
contempla, instants de
felicitat. Són moments
com veure la manera de
caminar de les formi-
gues o sentir els raigs
de sol. Habitualment,
les coreografies de Nats
Nens les fa Clàudia
Moreso i les de Nats
Nus, Toni Mira. Per
aquest treball mixt, ha
calgut la participació de
tots dos en la direcció.
L’obra impossibilitarà
que es pugui fer en al-
guns pobles amb uns
escenaris precaris. / J.B.

fe d’errades

� El darrer títol de Ha-
ruki Murakami publi-
cat per Empúries és El
salze cec i la dona
adormida, i no L’amant
perillosa: al sud de la
frontera, a l’oest del sol
com va sortir ahir pu-
blicat.

American Music
Club, gran reclam
del segon
In-Somni Festival
de Barcelona

� Barcelona. El retorn a
Barcelona del grup de
Mark Eitzel, American
Music Club, és el gran
reclam de la segona
edició a la capital cata-
lana de l’In-Somni Fes-
tival, una mostra itine-
rant per Catalunya que,
des d’ahir, té lloc a les
sales Apolo i Bikini.
American Music Club
presentaran demà amb
una formació renovada
el disc The golden age,
mentre que avui com-
partiran vetllada els
barcelonins Dorian, els
valencians La Habita-
ción Roja i els mala-
guenys L’avalanche.
Els londinencs Art
Brut, l’altre plat fort de
la mostra, hi van actuar
ahir. L’In-Somni arri-
barà al maig a Girona i,
de moment, només s’ha
fet públic que els caps
de cartell seran Asian
Dub Foundation, els
quals fa quinze anys
que treballen amb dub,
l’electrònica i altres fu-
sions. / EL PUNT

Una nombrosa representa-
ció de la família Rossy va
obrir dimecres el Festival
de Jazz de Terrassa. Fèlix
Rossy, trompetista de dot-
ze anys, ja exerceix de lí-
der de la seva pròpia banda
i, juntament amb el seu
germà, al piano, va pel ca-
mí de convertir els Rossy
en una de les sagues il·lus-
tres del jazz a Catalunya.
El seu pare, Jordi, bateria
durant anys del trio de
Brad Mehldau i que no va
faltar a la jornada inaugu-
ral del festival, acaba
d’editar el disc Wicca.

Amb la Nova Jazz Cava
com a seu, però també amb
concerts gratuïts en espais
com la plaça Vella i la pla-
ça Catalunya, el festival
acabarà d’agafar volada
aquest cap de setmana
amb el recital de Metro, un
quartet obsessionat amb
les fusions jazzístiques
dels seixanta i els setanta,
que presenta en exclusiva

estatal el seu sisè treball,
Express, Demà, el quartet
del bateria Guillermo
McGill s’unirà a Josete i
Ana Salazar en una vetlla-

da que també incorpora el
recital del Mariano Díaz
Quartet, una formació en
la qual, a més de Perico
Sambeat (saxo) i Marc Mi-

ralta (bateria), hi figura un
altre representant de la sa-
ga dels Rossy: Mario, ger-
mà de Jordi i contrabaixis-
ta de prestigi.

El Jazz de Terrassa, en marxa
El trompetista Fèlix Rossy, de dotze anys, va inaugurar dimecres el festival

La banda de Fèlix Rossy, dimecres a la Nova Jazz Cava. / MIQUEL CAROL

� El concert de dimecres del jove-
níssim trompetista Fèlix Rossy (fill
de Jordi Rossy, un dels bateries cata-
lans amb més projecció internacio-

EL PUNT / terrassa nal) i el del violinista Jean-Luc Pon-
ty, ahir, van inaugurar el 27è Festival
Jazz Terrassa. La mostra, que durarà
fins al 16 de març, inclou recitals
com els de Metro de Chuck Loeb

(avui mateix), The Pee Wee Ellis As-
sembly i Toots Thielemans Quartet,
a més de diverses activitats al voltant
del jazz i el sempre multitudinari
Picnic Jazz, programat per al dia 9.


