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«Jam sessions 
d’autor» 
al restaurant 
La Sargantana

C. C.

Amb l'objectiu  de revitalizar 
la música en directe a la c iu tat 
i fer-ho amb un form at diferent 
i original, més enllà del concert 
a l’ús, el restaurant La Sargan
tana del carrer Sant Cugat ha 
començat a acollir cada dis
sabte -a  una hora molt euro
pea: de 19 a 21h -  el que ano
mena «jam-sessions d ’autor».

Pensades com una plata
forma per «els m úsics de la 
ciutat» i obertes a m olts estils  
m usicals, es convidaran figu
res conegudes de l’escena 
local com M ick Sumbling, 
Julianne Heinemann, Llongue 
o Pol Cruells, entre d ’altres.

Aquest mateix d issabte la 
sessió  estàra conduïda per 
Jaume Papell (Tancat per 
Defunció), acompanyat del bai
xista Enric Romà i Pere Gener 
a la bateria.
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L’ultima ‘jam-session’ a La Sargantana, al número 8 del carrer Sant Cugat, dissabte passat

Segons na explicat Eloi 
Moya, un dels im plicats en 
la iniciativa, també es pro- 
mocionarà els disc-jòqueis

de la ciutat amb sessions el 
mateix d issabte però a partir 
de les 23h. Però hi ha altres 
idees per a aquest espai,

com petits «esdeveniments 
experimentals» com el tas t de 
vins amb blues (vin’& ’blues) i 
imatges. Nous form ats «arris

cats però estimulants» amb 
el somelier Ricard Zamora, 
el músic Maurici Morera í el 
videojoquei Joan Teixidor ■

«Plastilina» reflexiona 
sobre la violència dlels 
joves a països benestants

El petit teatre L’Alternativa 
del carrer Marià Aguiló torna 
a aixecar el te ló  aquest dijous 
(21 .30h) amb Plastilina, un 
muntatge de Kakaiba Asso
ciació Artística que es podrà 
veure també divendres i dis
sabte a les 22  hores.

El text, de Marta Buchaca, 
vol fer reflexionar sobre «la 
violència en els joves de les 
societats occidentals», apa-

C. C. rentm ent injustificada. Sense 
donar respostes, es planteja, 
per exemple, «on és la línia 
que separa una persona nor
mal d ’un assassí i, el que és 
més important, com és de fina 
aquesta línia».

Janó Sala. Ferran Peig, Sergi 
Rosa, Mai Regot, Cristina 
Tiana, Lídia Coll i Vicenç Peig 
integren el repartiment, sota la 
direcció de Ricard Salvà. L’en
trada val 10  euros però dijous 
es fa «taquilla inversa» ■

L'ALTERNATIVA

Kakaiba Associació Artística actua dijous, divendres i dissabte

FLAIXOS

Impaktes Session 
amb el jazz, funk, rock & 
African roots de DJ Rubikk

La botiga-galeria del món del 
grafiti i l ’a rt urbà Impaktes 
V isuals (Sant Francesc. 15) 
convida aquest dijous DJ 
Rubikk a punxar «jazz, funk, 
rock & African roots» a una 
una nova Impaktes Session. 
La música sonarà entre les 
1 9 .3 0  i les 2 2 .3 0  hores.

^  «Manólogo», del 
humorista Manuel Abadia, 
en el Griffin

El ciclo de monólogos del 
pub Griffin trae este viernes 
Manólogo, un espectáculo 
del hum orista Manuel 
Abadía dirigido por Bernat

Casanovas. La cita es a las 
23.30h  (entrada libre con 
consumición mínima).

^  La vocalista de color 
Angué es presenta amb el 
seu trío al Jam Session
Formada al Conservatori del 
Liceu, Rocío Angué va cantar 
al Cor dels Amics de l'Òpera 
de Sabadell. Divendres, però, 
es presenta al Jam Session 
amb jazz i blues clàssics, 
i amb Ignasi Morral (baix) i 
Ernesto Olvera (piano).

La Etáscula prorroga 
Tobra «Aquí hi ha 
mullader!» de Tatxa
Degut a la bona acollida del 
públic, el grup de teatre Tatxa 
ha prorrogat la seva cómedia

d ’embolic Aquí hi ha mullader! 
a la sala La Báscula (Gorina 
i Pujol, 60). Així, encara es 
podrà veure aquest divendres 
i d issabte en funcions a les 
21 .30h . El teatre acompanya 
aquest d ivertit text de Lluís 
Coquard amb una copa de 
ava i galetes per a to ts  els 
espectadors, en un form at de 
cafè-teatre que permet servir 
també entrepans.

^  Nous glops de teatre a 
la cava de la Bodega Coca
Aquest divendres s'estrena 
dins del cicle Glops de Teatre 
a la cava de la Bodega Coca. 
la peça «El hombre de la 
mesa de al lado», escrita i 
dirigida per Virgínia Sánchez, 
i protagonitzada per Jordi 
Cadellans i Sergi Cervera,

i triada entre les peces de 
l’any a M icroteatros (Mad) 
i a M initea3 (Ben). Més de 
1000  persones ja  l'han vist 
i, el seu èxit ha fe t que les 
primeres funcions a Cal Coca 
hagin esgotat l ’aforament. 
Però encara hi ha entrades 
per la propera sessió el 
divendres 24 de gener.

^  Jam-session i concert 
del grup S.I.D.R.A.L al pub 
The Wïld Geese

Aquest dijous, a les 22h, hi 
haurà l ’habitual jam-session 
al pub The Wlld Geese de 
la plaça de l'Àngel, amb 
Arbey Guevara i Sergi Coch, i 
l ’endemà, a les 11 de la nit, 
tindrà lloc un concert acústic 
del grup S.I.D.R.A.L.

«El retaule 
del flautista» 
a l’Àgora de 
Sant Oleguer

REDACCIÓ

T.I.C. Escènic presenta 
aquest dijous (21.30h) 
a l'Espai Àgora de Sant 
Oleguer (Sol i Padrís, 93) 
El retaule del flautista, 
de Jordi Teixidor, amb 
entrada lliure.

La companyia fa aquest 
oportú clàssic català 
(sobre la corrupció dels 
governants d ’una vila 
envaïda per les rates) en 
form at de teatre musi
cal, amb quatre músics 
en directe i posada en 
escena de Jeroni Oller.

Els intèrprets són: Rosa 
Rté (Frida, vilatana, sín
dic Weis), Àngels Aguilar 
(regidora Batts, vilatana), 
Gabriel Ruiz (burgmestre 
Schmid, vilatà), Ramon 
Permanyer (vilatà, Wal- 
te r Romberg, pregoner, 
soldat), Carles Rovira 
(vilatà, regidor Rush, Sol
dat), Eulàlia Vilarasau 
(Sabatera), Miquel Contel 
(vilatà, Síndic Baun, regi
dor Webs), Josep M. Rovi- 
ralta (ferrer, vilatà) i Joan 
Solé (reverend Grundig, 
vilatà).

Aquest és el muntatge 
que va exhaurir tres cops 
les entrades a l ’espai 
FOC de Ventura ■


