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El grup de ‘soul-jazz’ 
Vermouth Time avança 
el seu disc al Griffin
El guitarrista és el sabadellenc Pau Ruiz

Vermouth Time actua aquest dijous dins el cicle de jazz setmanal impulsat per Blue Train

C. GASCÓN

Seguint la línia de Lou 
Donaldson i Grant Green, el 
grup català Vermouth Time 
aposta per un sòlid i convin
cent ‘soul-jazz' que. a més de 
la trom peta de Marc Mena. 
marca la d istinció amb el Ham- 
mond de Víctor Puertas, que 
supleix en part al baix.

Aquest dijous es presenten 
al cicle de jazz en viu del Grif
fin (La Segarra, 25; 22.30h) 
que coordina Blue Train amb 
la primícia del material del 
seu imm inent disc, en fase de 
masterització.

Els saxos calents de de 
Sergi Franch, la bateria plena

de ‘groove' de Raül Lorenzo i la 
guitarra del sabadellenc Marc 
Ruiz vertebren aquesta pro
posta altam ent recomanable, 
on primen les composicions 
originals.

Marc Mena signa la major 
part dels tem es però tambéa- 
porten material Víctor Puertas 
(Who's there?, Vermouth Time) 
o Pau Ruiz, que amb You put 
something in my wine fa el 
seu popular ‘homenatge' a 
Bukowski i el seu ‘realisme 
b ru t’ .

Vermouth Time ha actuat ja 
a locals com el Jamboree, la 
Nova Jazz Cava de Terrassa, 
la Jazz Cava de Vic o el Sirocco 
de Madrid i són habituals al

Milano. A TV3 va enregistrar 
un dels programes de -Ritmes 
i blues a l'estudi».

La banda ha recollit amb un 
segell molt persona aquest

estil que va fer furor als anys 
60 . amb un jazz sinuós i 
càlid que s ’amarava de soul i 
rhythm 'n’blues.

En aquest Vermouth Time,

«si el Marc Mena és l’ànima, 
Víctor Puertas és el cor», des
criu Pau Ruiz, al qual vam sen
t ir  recentment al Griffin amb 
un duo amb Marc Ferrer ■

«Dakota», de Jordi 
Galceran, a LAlternativa
Diumenge reuneix cinc humoristes

c. c.

Els protagonistes de «Dakota», dirigit per Jordi Silvestre

El nou teatre L'Alternativa 
ja  té  tres noves propostes pe 
als propers dies. to t un mèrit 
ten in t en compte que el seu 
aforament al carrer Marià 
Aguiló no supera el mig cente
nar d 'espectadors, asseguts 
en sofàs.

Aquest d ijous la companyia 
Tea3 estrena (21.30h) una

versió de Dakota, de l'exitós 
dramaturg Jordi Galceran, que 
es podrà veure dues setmanes 
fins d issabte dissabte i la set
mana que ve també de dijous 
a diumenge.

La dirigeix Jordi Silvestre, 
un dels responsables de L'Al
ternativa. amb Quelo Sostres. 
David Gallardo. Susanna Caralt 
i Albert Ibars. Col·labora en la 
direcció Gema Martínez.

L’autor d'E/ mètode Gròn- 
holm  presenta aquí una comè
dia que convida a «fer un viatge 
entre la realitat i la ficció, entre 
els desitjós i els somnis, entre 
el passat i el fu tu r reflectit en 
el present», resumeix la com
panyia.

A més, aquest diumenge el 
petit escenari del barri de Grà
cia l ’ocuparan els humoristes 
Pau Duran, Josep Català. Toni 
Mateos, El Matteo i Ana Vera 
amb cinc monòlegs (Fem riure, 
18.30h), i a finals de mes (26, 
27. 2 8  i 29) la cia. Ruqueria 
Còmica hi porta La cola del 
paro, on es fa una mirada crí
tica però còmica de la crisi 
amb curiosos personatges ■

FLAIXOS

►  «I racconti di 
Canterbury», un altre 
Pasolini al Cineclub

Els cines Imperial acullen 
aquest d ijous la projecció 
(sessió única a les 21h) 
del film  / racconti di 
Canterbury (1972), de 
Pier Paolo Pasolini. que 
forma part de la secció 
«Revisions: Pasolini 
-Trillogia delia Vita» dins 
el cicle de Cineclub 
Sabadell en versió original. 
A aquesta coneguda 
pel·lícula del director italià, 
un grup de pelegrins es 
dirigeix amb ansiosa fe a 
la catedral de Canterbury I. 
per entretenir-se durant les 
llargues n its de descans 
i en e ls dies de fatigós 
caminar, es dediquen a 
relatar contes.

►  «Spring Awakening» 
al Ferran Casablancas
La sala d ’actes de l ’ I.B. 
Ferran Casablancas, a l’av.

Mare de Déu de les Aigües, 
toma el musical Spring 
Awakening (El despertar de 
la primavera, un musical 
d irigit per Carles de la Rosa. 
director Artístic del Taller 
de Teatre de l'Ins titu t, i 
presenta per Teatre d ’ insomni- 
2, formada per alumnes 
i ex-alumnes del centre.
Amb entrades a 4 euros, el 
muntatge es vol «obrir a la 
ciutat» i atraure públic més 
enllà del seu cercle proper.
Les funcions són aquest 
divendres (22h), d issabte 
(18 i 21h) i diumenge 
(18h). Ho organitza l’AMPA 
del Ferran Casablancas.
Amb veus en directe, hi 
col·labora Irene Garrido com 
a assessora vocal. Basat en 
l’obra homònima de Frank 
Wedekind. el musical parla 
del com iat a l’adolescència 
amb un despertar ‘ag ita t’ , 
ple de sentim ents, passions 
i desitjós. Per certs  temes 
tabús, va ser prohibida quan 
es va estrenar a finals del

segle XIX. El musical respecta 
al màxim el text original, i 
manté l ’estètica i la moda 
de l'època, creant un híbrid 
inquietant entre l'Alemanya 
del Post-Romanticisme i la 
música de finals del segle XX.

^  Concert de Nadal de 
l'Esbart Barcino
Aquest d issabte l’Esbart 
Barcino ofereix el seu 
concert de Nadal al centre 
cívic de Sant Oleguer (18h) 
amb caràcter solidari, ja 
que l’entrada es paga amb 
alim ents per al Rebost 
Solidari. Hi participa 
també la coral Cants al 
vent i Flaixdansa. sota la 
coordinació general de 
Gemma de la Rosa.

►  Monólogo de Pedro 
Palomares en el Griffin
Este viernes vuelve el humor 
de los monólogos al Griffin 
(La Segarra, 25) con Pedro 
Palomares (23.30h), El 
sábado toca Barto Lopera.

Se cancela el concierto 
de Duquende del día 15 
en el Teatre Principal

REDACCIÓN

«Pura esencia», el con
c ierto  anunciado para este 
domingo, 15 de diciem
bre, en el Teatre Principal, 
debía mostrar al cantaor 
Duquende en solitario, con 
el único acompañamiento de 
Chicuelo a la guitarra.

Pero se ha cancelado por 
«compromiso personal e 
ineludible» del a rtis ta  de 
Sabadell, según han anun
ciado sus representantes, 
C&R Management, a tra
vés del Ayuntamiento. Este 
últim o no había contratado a 
Duquende, sólo le alquilaba 
el teatro.

Las entradas adquiri
das por internet tendrá un

Duquende

retorno automático y las 
de taquilla se devolverá su 
importe entre el 14 y el 21 
de diciembre en el m ismo 
sitio  (Sant Pau, 6) ■


