
32 Diari de Sabadell E S P E C T A C L E S Dijous, 4 - Divendres, 5 d'abril del 2013

El Griffin descobreix 
el talent de la cantant i 
clarinetista Carola Ortiz
Toca «Minimal Hits» amb JP Balcázar

CARLES CASCON

Com poden sonar èxits 'pop' 
de Michael Jackson, Stevie 
Wonder, Amy Winehouse, Bjork, 
Beatles. Lauryn Hill o fins i tot 
el brasiler Djavan en mans 
d'una cantant i clarinetista i un 
contrabaix?

Avui mateix (22.30h) ho 
mostrarà, amb els seus propis 
arranjaments, el duo format 
per Carola Ortiz i Juan Pablo 
Balcázar, que inauguren així 
el mes d'abril del cicle de jazz 
en viu dels dijous al Griffin (La 
Segarra, 25) amb els que ano
menen "Minimal Hits».

Filla del conegut contrabai- 
xista Xavier Ortiz, la Carola 
és tota una revelació que, a

més, manté una llarga relació 
amb el contrabaix en forma de 
duos. El seu pare va ser el pri
mer d'acompanyar-la, és clar. 
però després també ha tingut 
al costat el brasiler Rogerio 
Botter Maio, amb el qual va 
col·laborar en un disc.

Per la seva banda. Balcázar 
també ha treballat amb can
tants com la reconeguda Lucia 
Pulido, establerta a Nova York, 
o amb la portuguesa Sofia 
Ribeiro.

Més concerts l’abril
Amb el seu singular repertori 
pop passat pel sedàs del jazz, 
Carola Ortiz i Juan Pablo Bal
cázar obren avui un mes de 
jazz al Griffin on destaquen

Carola Ortiz (veu i clarinet) i Juan Pablo Balcázar (contrabaix)

tres propostes més d’ interès.
Dijous vinent vindrà el duo 

de Gemma Humet (veu) i Pau 
Figueres (guitarra), amb unes 
cançons de Chico Buarque, 
Joan Manuel Serrat, Kurt Weill 
i Toti Soler, entre d'altres. Les 
seves influències van de la 
música popular al flamenc o la 
clàssica.

El dia 18 serà el torn a l'es
cenari de Ca n'Oriac del Jordi

Bastida Trio. Acompanyat 
d'Ismael Alcina al baix i Anto
nio Torres a la bateria, el gui
tarrista i cantant Jordi Bastida 
barreja rock i jazz a través de 
Wayne Krantz o Scott Hernder- 
son junt amb composicions 
pròpies.

La 'jam-session' del dia 25 
clourà el mes amb ítalo Bog 
gio, Paco Weht i Octavio Her
nández ■

«Riure per no plorar» 
amb Billy Wilder

REDACCIÓ

La gran comèdia en estat 
pur, de la mà del mestre Billy 
Wilder. No és pot demanar 
més amb One, Two. Three 
(Uno, dos. tres. 1961), que 
Cineclub Sabadell passa avui 
a l'Imperial (20h i 22.30h) en 
versió original dins «Revisi
ons: riure per no plorar».

Ambientada al Berlin de la

Guerra Freda, presenta un 
representant de la Coca-Cola. 
C. R. MacNamara, que pretén 
obrir mercat a l'altra banda 
del Mur. Però al cantó occi
dental haurà de fer-se càrrec 
de la Scarlett, de 17 anys, 
filla del seu cap als EUA, 
mentre aquests visiten Ber
lin. La cosa es complica quan 
la noia s'enamora d'un jove 
comunista ■

I

«One, Two, Three» (Uno, dos, tres, 1961), de Billy Wilder

FLAIXOS

►  Monòleg de Jonathan 
Vives al Green House

Aquest dijous, a partir de 
les 12.30 hores, el pub 
The Green House de l'Eix 
Macià presenta l'actuació 
d’un dels més destacats 
especialistes del gènere 
del monòleg: Jonathan 
Vives. Entrada lliure amb 
consumició obligatòria.

►  La jove banda de 
rock Meerítat Troops a 
La República

La Coordinadora de Músics 
de Sabadell ha renascut 
amb nova junta i aquest 
divendres presenten el 
primer concert al bar 
La República (PI. Vallès, 
21h.), a càrrec de Meerkat 
Troops, jove banda local de 
rock (hard rock, grounge i 
garage) que va guanyar el 
Concurs de Música Jove de 
Palau de Plegamans.

^  Lluís Coloma i Balta 
Bordoy al Jam Session
El club de jazz Jam Session 
torna aquest divendres 
amb bona música en viu, a 
càrrec del trio del pianista 
Lluís Coloma i el guitarrista 
mallorquí Balta Bordoy de 
convidat (23.30h).

►  «24 Hour Pary 
People» a La Llançadora
Aquest divendres La 
Llançadora projecta a La 
Mirada (Rambla, 9) el film 
24 Hour Pary People. de 
Michael Winterbottom, 
sobre les aventures entre 
Factory Records i bandes 
musicals de Manchester 
(21h.; 5 euros no socis).

LLUÍS FRANCO

Intercanvi musical de la Catasons i una coral japonesa

El recital de l’Armadillo Mixed Choir de Sai- 
tama (Japó) i el Cor Catasons de l'Escola de 
Música Creu Alta -en el marc de la gira de 
la formació coral japonesa per ciutats euro
pees- va deixar petit dijous passat l'auditori 
d'Unnim. Al final les dues corals van inter

pretar conjuntament tres Cançó de Bres per 
a una princesa negra en català, la tradicional 
japonesa Sakura i la coneguda Sweet Low. 
sweet chariot en anglès. Va ser un emotiu 
intercanvi cultural que va entusiasmar el 
públic que omplia de gom a gom l'espai.

Propostes de dansa i 
performance a L’Estruch

c. c.

El llenguatge de la 'perfor
mance'. que cultiva quinzenal
ment L'Estruch, torna aquest 
divendres a tenir protago- 
nisme a la sala NauEstruch de 
l’equipament municipal amb 
una doble oferta d ’Ana Paula 
Santana (17h.) i Sergi Botella 
(20.30h), amb entrada gratu
ïta.

A més, el teatre (Sant Isidre, 
140) ofereix divendres a les 
21h. Múcab Dans, Pirouette 
en Re menor, de la ballarina 
Irina Martínez i el músic Joan 
Laporta. Aquests combinen 
dansa, música i projeccions 
multimèdia amb dramatúrgia 
i direcció escènica de Jordi 
Purtí (5 euros).

L'acció d ’Ana Paula Santana 
es titula «On Air» i hi reflei- 
xona sobre la veu en ràdio, per

Sergi Botella

exemple sobre els usos de la 
veu com a instrument estètic. 
El terrassenc Sergi Botella 
anuncia El Bolero de Nieve, 
«una mena de xerrada histò
rica sobre els meus treballs en 
vídeo i les meves influències 
musicals, mostrant també cre
acions pròpies inèdites», amb 
electrònica i música de ball ■


