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El jazz del 
David Mengual 
Slow Quartet a 
l’Espai Cultura

REDACCIÓ

El destacat contrabai- 
xista i compositor de 
jazz David Mengual. amb 
grans discos en el seu 
haver com Monkiana, 
presenta ara una nova 
formació amb un primer 
treball que es titula U 
(Bebyne Records) i pre
senta en directe aquest 
dimecres a Sabadell.

La cita és a l'auditori 1 
de L’Espai Cultura Funda
ció Sabadell 1859, dins 
el cicle «Dimecres Musi
cals (Jazz i Músiques del 
Món)» de Joventuts Musi
cals. Les entrades es 
venen a 10 euros.

En aquest David Men
gual Slow Quartet figuren 
Pintxo Villar (saxo tenor), 
Toni Vaquer (piano) i Oriol 
Roca (bateria), formació 
que aposta per «temps 
lents, voluntat introspec
tiva, lirisme encantador i 
silenciós que ho diu tot», 
a més d'un «diàleg exqui
sit i el plaer sotto voce, 
rel·laxadament apassio
nat, del millor jazz».

El disc es va presen
tar el novembre al Festi
val Jazz Tardor de Lleida 
i al Festival de Jazz de 
Barcelona ■
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Els petits ballarins de Flaixdansa i, amb barret de Pare Noel, els joves de l’Esbart Barcino

Actuació solidària de 
l’Esbart Barcino, Cants 
al Vent i Flaixdansa
Èxit de participació a Sant Oleguer

REDACCIÓ

L'espectacle de Nadal Soli
dari coordinat per Gemma de 
la Rosa amb l'Esbart Barcino, 
la coral Cants al Vent i Flaix
dansa. dissabte passat al cen
tre cívic de Sant Oleguer, va 
tenir un gran èxit de participa
ció i públic.

El balanç provisional és d ’uns 
800 quilos de menjar recollits, 
inclòs l'infantil, als quals cal 
afegir els 100 litres de llet 
aportats pel supermercat Con
sum de la Plaça del Mercat i 
els 100 quilos de pomes de 
Fruites Botanch.

Van obrir l'acte el president 
de l’Esbart Barcino. Miquel

de la Rosa, i Pepi Rodríguez, 
presidenta de Rebost Solidari, 
que va fer una exposició dels 
problemes patits per nombro
ses famílies necessitades. Un 
relat colpidor que motiva inici
atives solidàries com aquesta 
en la que s'ha d'agrair la par
ticipació a Gemma Fernández, 
directora de la Coral Cants al 
Vent i a Esther Lucas, directora 
del grup Flaixdansa.

Rebost Solidari
El suport de diversos comer
ços patrocinadors i la fila 0, 
amb compte obert del mateix 
Rebost Solidari, va fer possible 
també les imprtants aportaci
ons econòmiques.

Es van recollir uns 800 quilos d’aliments pel Rebost Solidari

L'Esbart Barcino és una enti
tat creada a Barcelona, l'any 
1929, per l'avi de Gemma de 
la Rosa. En morir ell, es va 
traslladar a Sabadell com a 
Esbart dansaire des del 1979 
fins el 1986, arribant a tenir 
165 dansaires en actiu, en 
aquells moment, sota direcció 
de Gemma Matas 

Els últims anys s’ha tornat a 
posar en marxa de la mà de 
Gemma de la Rosa. donant-

li un caire diferent, no com 
esbart dansaire, sinó com a 
Esbart (grup de gent) on hi té 
cabuda la música, la dansa, el 
cant i el teatre. Així, té diverses 
seccions, actualment agrupa
des en juvenils i grans.

La vetllada a l'auditori del 
centre cívic de Sant Oleguer, 
doncs, contenia un ingredient 
artístic sentimental i familiar 
molt significatiu més enllà del 
vessant solidari ■

El públic, molt a prop dels actors, va seguir cinc propostes simultànies en diferents espais poc convencionals

Pentateatre Atòmic, una 
aposta inusual a L’Estruch

REDACCIÓ

Convidar el públic del teatre 
a dividir-se en grups i veure, 
successivament, cinc propos

tes al llarg de prop de tres 
hores -incloent la presentació 
i els canvis de sala- és una 
aposta atrevida que ve rebre 
una bona acollida a L’Estruch.

Es tracta de Pentateatre Atò
mic, una companyia que fa de 
les distàncies curtes la seva 
principal virtut. Teatre proper, i 
per tant intens, amb històries 
de la crisi ben reals, altres de 
ciència-ficció o alguna amb 
participació del públic que arri
baven a Sabadell després de 
temporades a l ’Aquitània i la 
Nau Ivanow.

Una cervesa de San Miguel al 
públic donava un toc informal 
a aquests passis del «Volum 
3» que es van repartir entre la 
Nau B. un dels apartaments 
de l'equipament municipal, el 
viver (lloc d'exposicions), una 
sala d ’assaig o un passadís 
pels tècnics.

Al final, els assistents eren 
reunits al pati per un 'speaker'
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i sortien els actors a saludar. 
Una fórmula poc convencional 
-potser caldria haver avisat 
que la gent vingués ja sopada, 
perquè la cosa es va allargar
en un tal Paco Donald et pot 
fer un còmic monòleg sobre la 
seva vida al teatre o algú pot 
intentar curar una malalta de 
càncer amb dubtoses teràpies 
místico-alternatives ■


