
32 Diari de Sabadell E S P E C T A C L E S Dijous, 9  - Divendres. 10 de maig del 2013

Chris Cheek i Briges Trio al Griffin, 
i el Toni Solà Quartet al Jam
Setmana d ’autèntic luxe en l ’escena jazzística sabadellenca

L’afició jazzística local 
es pot considerar 
d ’enhorabona, amb 
dos saxofonistes 
de primer rengle en 
cartell. Dijous, Chris 
Cheek amb el Bridges 
Trio, al Griffin de Ca 
n’Oriac. I divendres 
Toni Solà amb el seu 
quart al Jam Session, 
l’entranyable club del 
Raval de Dins.

JOSEP ACHE

Per si algú no en tingués 
prou, podrà repetir amb Chris 
Cheek i el Bridges Trio a la 
Nova Jazz Cava de Terrassa. 
Serà més que comprensible. 
Guillem Callejón a la guitarra, 
Dimas Cobera al contrabaix, i 
Alfons Beltran a la bateria, que 
tal és la composició del Brid
ges Trio, estan en llestin t el que 
serà el tercer àlbum de la seva 
discografia, precedit per l'èx it 
dels dos anteriors. L'actual gi
ra en ve a ser el rodatge.

La col·laboració del saxofo- 
nista nordamericà Chris Che
ek és més que una garantia 
al cas. Tot un estím ul. Amb 
quatre àlbums com a líder, ha 
acompanyat a ltres figures inter
nacionals, com Brad Medlau o 
Lee Konitz. i m úsics catalans 
igualm ent internacionals, com

Chris Cheek, dreta, amb el Bridges Trio

%

Toni Solà amb el seu quartet, en una actuació al Jamboree

Jordi Rossy o Elisabet Raspall.

Banda sonora per Travolta

I el barceloní Toni Solà, al seu 
torn, ha esdevingut fins i to t 
cinematogràfic. Una peça se
va, interpretada per l'Ignasi 
Terraza trio. forma part de la 
banda sonora de l'ú ltim a pel-

lícula protagonitzada per John 
Travolta, From Paris to love. En 
la gira que aquest divendres el 
porta al Jam Session, presen
ta el seu quart disc com a líder. 
Antistres. I al quarte t l'acom 
panyen Gerard Nieto, piano; 
Ignasi González, contrabaix, i 
Xavi Hinojosa, a la batería ■

Un fotograma d’‘Bóise’ (2008), del català Jesús Garay

«Eloïse», de lesús 
Garay, arriba a l’Imperial 
de la mà de Cine Club
Tot un imprescindible del cinema català

J.A.

Des d'aquell llunyà Mander- 
ley que va dirigir al 1981 i des 
del títo l mateix n'assenyalava 
la cinefília, Jesús Garay és 
un dels d irectors més prolí
fics a Catalunya. El gruix de 
la seva obra hagirat al voltant 
d ’encàrrecs per la televisió, 
amb títol com La Mary , la mi- 
nisèria Des del balcó, a partir 
de relats de Montserrat Roig, o 
alguns dels m illors capítols de

Cròniques de la veritat oculta, 
sobre l'obra de Pere Calders.

Estrenada al 2009 , Eloïse no 
tan sols significa el retorn de 
Jesús Garay a la gran panta
lla, on ha passat pels m igrats 
circuís restringits al cinema 
d'autor, i ara al dels Cineclubs. 
D 'aquí que el de Sabadell hagi 
tingut l'oportun ita t i l ’encert de 
programar-la avui (20  i 22 '30h) 
a l'Imperial. La protagonista és 
una adolescent, en estat de 
coma a un hospital ■

LUJIS FRANCO

Els solistes de la Simfònica fan forat a l’Àgora

Tenint-ho a prop de casa, i compartint-ho a més amb 
el veïnat, poques coses més agradables que sentir con
certs  com ei que diumenge al migdiva va oferir a l ’Espai 
Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer Sol i Padris el Trio 
Lycopersicon. form at per so lis tes de la Simfònica. Absolu
tam ent deliciós. A la m ajestuositat de l ’arpa en mans de 
Carme Ubach, el lirism e de la flauta de Xavier Pomerol. I el 
fagot de Ramon Aragall. entre e ls m illors a Catalunya.

LLUIS FRANCO

Petits i grans experimenten la màgia del circ en els tallers de L’Estruch

La nodrida resposta del públic va demos
trar d issabte l ’atractiu dels ta llers fam iliars 
de circ que. to t i potser massa esporàdics, 
mai no han fa lta t en l ’oferta de L'Estruch. 
Aquest darrer va form ar part d 'una iniciativa 
promoguda per la Xarxa d'Espais de Circ de 
Catalunya, i va comptar amb la col·laboració 
de l'en tita t Tub d ’Assaig, de Terrassa, que

també col·labora amb la programació de circ 
del Centre Cultural Unnim a la veïna ciutat. 
Trapezis, hula-hoops, masses per m alabars i, 
evidentment, les colxonetes imprescindibles 
als principants van obrir noves perspectives 
i reptes als nens participants. El més difícil 
encara. I els pares o avis acompanyants ho 
van contemplar més que satisfets.


