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El pianista Manel Camp 
ofereix una personal 
mirada a Gershwin
Aquest dilluns, dins el festival 30 Nits

D.S.

□ pianista manresà es presenta amb un sòlid quartet de grans figures del jazz català

C. GASCÓN

Diu Manel Camp que sempre 
ha admirat George Gershwin, 
per la seva «aclaparadora» 
dimensió històrica i la seva tra
jectòria artística: «La constant 
relació entre la música popular, 
el jazz i la cançó, que defineix 
el compositor americà, és un 
mirall on sempre m ’he volgut 
reflectir».

Això explica la «mirada» 
que dedica al compositor de 
melodies tan immortals com 
Summertime o Rhapsody in 
Blue que al concert «Camp & 
Gershwin», on el pianista man
resà compta amb un quartet 
de sòlids intèrprets: Horacio 
Fumero al contrabaix, Matthew

FLAIXOS

►  El Teatre Sant Vicenç 
porta «Molt soroll per 
no res» a l'Espai Cultura

El Shakespeare que 
van dirigir amb èxit Oriol 
Alguersuari i Montse 
Azanuy al Teatre Sant 
Vicenç, Molt soroll per 
no res, arriba avui (22h;
8 euros) a l’Amfiteatre 
de l'Espai Cultura com a 
primera participació de 
l’entitat creualtenca al 
festival 30 Nits municipal. 
La guerra de sexes plena 
de trampes, perfídies i 
sorpreses del text clàssic 
ha incorporat diversos 
elements de la pel·lícula 
que va rodar Kenneth 
Branagh l ’any 1993, 
però ha partit del text de 
Salvador Oliva. L’objectiu 
era fer una versió «fresca 
i dinàmica" enfocada a un 
públic ampli.

►  Monòlegs de Pedro 
Ruiz a l’Àgora
Els textos del col·lectiu 
d’estrafolaris guionistes 
Rara Avis dónen forma 
a dos monòlegs que 
l'actor sabadellenc Pedro 
Ruiz porta a l’Espai 
Àgora de Sant Oleguer 
aquest vespre (20h; 10 
euros) dins el festival 30 
Nits. Actor sabadellenc 
especialitzat en mim i 
dotat d'amplis recursos, a 
més d'una veu prodigiosa, 
Ruiz explica experiències 
quotidianes des de 
l’humor.

►  Fusió de Nico Martín 
Group a La Capella
Gravitado Quàntica és el

Simón a la trompeta i Lluís 
Ribalta a la bateria.

Dilluns a l ’amfiteatre
Serà una de les cites destaca
des del Festival Internacional 
de Música de Sabadell, orga
nitzat per Joventuts Musicals, 
i per tant del festial 30 Nits. 
Arriba aquest dilluns (22h) a 
l'Amfiteatre de l'Espai Cultura.

Manel Camp ha dividit el 
repertori en dues grans parts. 
A la primera presenta la seva 
pròpia composició Fantasia en 
Blau, on homenatja al compo
sitor nord-americà amb tres 
moviments.

Gershwiniana és el títol de 
la segona part, on s ’ inclouen 
obres instrumentals embemà-

tftol del primer disc del Nico 
Martin Group, i el presenta 
demà diumenge (19.30h) al 
restaurant La Capella del Parc 
de Can Gambús amb Àlvar 
Monfort (trompeta), Pipo Vidal 
(baix), Alex Ramírez (cajón i 
bateria), David Calvo (saxo) i 
Nico Martin (piano). El quintet 
sabadellenc fusiona latin-jazz 
i flamenc.

tiques de George Gershwin 
com Promenade, A foggy day, 
Fasdnating rhythm, Summer
time, An American in Paris, The 
man I love, Rhapsody in Blue o

►  Rock alternatiu amb 
Para Normales
La Llançadora ha organitzat 
a la sala Balboa del carrer 
Fortuny el concert del grup 
de rock alternatiu Para 
Normales, que presenten el 
seu segon disc, He perdido 
del día, abans d’embarcar- 
se al festival Sonorama

I got rythm, entre d’altres.
Manel Camp, que ja vingut 

en altres ocasions a Sabadell, 
té una discografia de més de 
trenta títols i un llarg bagatge

SERGIFMOURE.COM

Nico Martin Group

amb artistes com The New 
Raemon o Lori Meyers.

►  Monòlegs còmics a 
TArtequí amb Ivén Giménez
Aquest diumenge i el següent 
el Teatre Arlequí del carrer del

com a pedagog (ESMUC), com
positor. arranjador i director 
musical de grans noms de la 
cançó, el jazz, el rock o la clàs
sica ■

Sol estrena Los misterios del 
Bufón (Historias de juglares 
contadas por un loco), uns 
monòlegs còmics d ’ lván 
Giménez (18.30h; 7 euros).

►  Última ronda de finales 
de categoría Grupos en el 
pub The Wild Geese
Esta noche, a partir de las 
23.30 horas, el 3er Concurso 
de Músicos The Wild Geese 
llega a su última ronda de 
finales, en categoría Grupos, 
con las actuaciones de Roni 
Damien y The Bettermen. 
Entrada libre con consumición 
obligatoria.
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CONCERT EXTRAORDINARI

Camp & 
Gershwin

Dilluns 22 de juliol, a les 10 de la nit
Amfiteatre de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

carrer d’en Font, 1 

En cas de mal temps el concert es farà a l'Auditori de la Fundació

I
LL. FRANCO

Un Shakespeare dirigit per Oriol Alguersuari i Montse Azanuy
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