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El blues i boogie-woogie de Lluís 
Coloma, a la Plaça de Sant Roc
Divendres de Festa Major amb els Beatboys i The Dry River Stompers

CARLES GASCÓN

La primera jornada de la 
Festa Major, aquest divendres 

¿23.3011), suposa la retrobada 
amb un valor segur com és 
el pianista Lluís Coloma, que 
arriba amb el seu potent sep- 
tet amb la novetat que el con
cert passa a la Plaça de Sant 
Roc enlloc del pati del Casal 
Pere Quart. El mateix canvi és 
per al Sabadell Flamenco Art 
Ensemble, que tocarà davant 
l ’Ajuntament diumenge.

A més del bateria sabade- 
llenc Marc Ruiz i el contrabai- 
xista Manolo Germán, acom
panyaran aquest talent de les 
tecles a ritme de blues i boo
gie-woogie autèniques figures 
catalanes com David Pastor a 
Ta trompeta, Jordi Prats al saxo 
alt, i Dani Pérez i Jaume Badre- 
nas als saxos tenors.

Blues de Xicago
És prou conegut el contagiós 
directe d'aquest pianista amb 
sòlida carrera discogràfica i 
àmplia presència a festivals 
internacionals, que l’han con
vertit en tot un referent i ha 
compartit escenari amb grans 
noms del gènere.

Un dels discos recents de 
Coloma és Rockin' my Blues 

w  Chicago (Swing Alley, 2011), 
amb versions originals del 
millor blues per a piano que 
s'ha fet mai a Xicago. i en com-

Teatre de 
carrer i un 
«Terra Baixa» 
a La Bàscula

C. C.

Les propostes teatrals de 
la Festa Major estan plenes 

sabadellencs, amb l'úni
ca cancel·lació a última hora 
(es traslladarà a sis dies de 
desembre) del teatre musical 
Spring Awakening, del Taller 
de Teatre de IT.B. Ferran Ca- 
sablancas. Ahir operaven el 
director, Carles de la Rosa, i 

l is ta rá  convalescent uns dies.
La companyia local Associ

ació Artística Kakaiba, però, 
presenta dues funcions de Ter
ra Baixa, d’Àngel Guimerà, a la 
sala La Bàscula. La primera és 
divendres a les 21.30h (Gori- 
na i Pujol, 60).

^  Al Galliner, companyia de 
Sabadell que va presentar 
amb èxit a L’Estruch l’obra La

□  renovat septet del pianista Uuís Coloma (segon per l’esquerra) assegura un vibrant directe

panyia del veterà Barrelhouse 
Chuck. L'últim disc oficial és 
Boogie-woogie Blues Explo
sión, amb Bob Shelley, però 
ara acaba de treure Campi 
qui Boogie!, amb els millors 
moments d'aquest festival de 
l ’any passat.

Un dels aspectes interes
sants del septet és que s'ha 
renovat, presenta nous arran
jaments i estrenarà divendresEls Beatboys actuen divendres a les 23h. al Mercat Central

temes que acaben de gravar 
per un disc amb el saxofonista 
de Boston Sax Gordon, segons 
avançava ahir Coloma.

Coordinadora de Músics
El capítol musical s'obre també 
divendres amb els grups de 
la Coordinadora de Músics. 
El primer és The Meerkat Tro- 
ops, que tindrà el privilegi de 
precedir la Festa Flaixbac a 
les 23h. a la Ronda Ponent. 
Els següents tindran lloc a la 
Plaça del Vallès. Segons els 
canvis d ’última hora, dissabte 
toquen Xarrupa que Vessa 
(23.30h), amb ex-membres de 
Les Putes van a peu. Warmer 
Bros (0.30h), i Médisson, que 
substituirà Rockhopper Pen- 
guins a la 1.30h.

Diumenge les bandes locals 
programades són Indira 
(23.30h), Stereocode (0.30h) 
i Los Ternura (1.30h).

D’altra banda, alguns locals 
de la ciutat es sumen al pro
grama. La Capella, el restau
rant del Parc de Can Gambús, 
arrenca la seva programació 
divendres amb The Dry River 
Stompers (22.30h) i el seu 
jazz, swing. blues i bossa-nova 
amb so i estètica dels anys 30 
i 40, un repertori al qual posa 
veu Daniel Romero.

Versions de Beatles
Els Beatboys. per la seva 
banda, serviran les seves acon
seguides versions des Beatles 
al Mercat Central (23h).

El restaurant Born 17 del 
carrer Antoni M. Claret posarà 
ambient musical amb el DJ 
Esteban Baelo i el Kaguama 
del Mestre Rius farà el mateix 
amb DJs de música electrò
nica. Sense oblidar les sarda
nes amb la Cobla Sabadell a 
les 22h a la Plaça Marcet ■

ESTEVE BARNOLA

Marc Rius i Oscar Castellví, en un muntatge d’Al Galliner «Bangaluru», de Todozancos, recorrerà divendres el Centre

ràbia que em fas, de Juli Disla, 
estrena ara per a Festa Major 
al Museu d'Art Es ven piano 
(divendres i diumenge a les 
21.30H).

Segons explicava ahir el di
rector, Albert González, és un 
encàrrec d’una gestora cul
tural que que es situa entre 
l'obra de teatre i la visita tea- 
tralitzada, i que es pot adaptar 
a cada edifici.

A la Casa Turull interpretaran 
aquesta història en forma de 
monòlegs amb un punt de mis
teri, on ha mort l’antic senyor 
de la família i l'actual és el 
que havia estat el seu metge. 
♦ El públic ve a comprar un pia
no». explica González, que diu 
que l’argument és ficció amb 
algunes referències reals.

Serà «un experiment» per 
veure si pot funcionar a altres

cases patrimonials. Hi interve
nen Marc Rius, Oscar Castellví, 
Marta Tricuera i Montse Vidal.

«Bangaluru» al centre
Pel que fa als espectacles iti
nerants, s'obre amb «Bangalu
ru», de la cia. Todozancos, que 
porta aromes d’Orient amb 
els colors del festival Holi, un 
músic savi. acròbates i un ele
fant. Divendres faran dos pas

sis pel Centre, des de la PI. del 
Robert a la PI. de l ’ Imperial.

Altres companyies propos
tes sabadellenques arribaran 
al Casal Pere Quart. Dissabte 
Tallers Escènics presenta mu
sicals de Broadway a Brown, 
un viatge per les emocions 
(22h.), dirigit per Irene Garrido 
i Adri Mena, i diumenge Joan 
Solé protagonitza «Homenatge 
al genio» (22h) ■


