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FLAIXOS

►  iam-session d’autor a 
La Sargantana, dissabte 
amb Marc Ruiz

Aquest dissabte, entre 
les 19 i les 21h., la ‘jam- 
session' d'autor del 
restaurant La Sargantana 
estarà encapçalada per 
Marc Ruiz «PaquitoGroove» 
junt amb Quim Aguasca,
Eloi Moya i Raül Serrano. 
Ahir el local del carrer 
Sant Cugat feia un original 
«Vins’n'Blues»: un tast de 
sis vins de diferents països 
combinat amb cançons de 
blues i art visual ajustat a 
cada tast de cada vi.

^  Concert d’Acoustic 
Equation al Wild Geese
El pub de la plaça de l'Àngel 
The Wild Geese ha ampliat 
la seva programació de 
concerts als dissabres.
Així, avui a les 11 de la nit, 
actuarà la banda Acoustic 
Equation. amb versions de 
rock de sempre a càrrec 
de Manu Esteve y Fabio di 
Angelo.

► - Èxits del soul i el pop 
amb Soulshine a Ladiosa
El grup vallesà Soulshine 
repassarà aquesta nit, 
a partir de les 22h, els 
principals èxits del pop i el 
soul a l'escenari de Ladiosa 
(Boccaccio, 55). Hi ha la 
possibilitat de sopar al 
restaurant durant l’actuació 
o prendre una copa al chill- 
out.

►  Sardanes d’aniversari 
de la Colla Sabadell a la 
Plaça Dr. Robert

La ballada de sardanes 
d ’aquest diumenge 
(11.30h) a la Plaça del Dr. 
Robert, amb la Jovenívola 
de Sabadell, commemora 
l'aniversari de la Colla 
Sabadell. D'altra banda. 
Sabadell Sardanista ja 
està venent les entrades 
per a la Gran Revetlla amb 
l'Orquestra Selvatana, que 
es recupera el dissabte 15

de febrer a Fira Sabadell. Hi 
haurà concert, sopar i ball, 
als quals es pot assistir per 
separat.

► - Els petits s’apropen a 
la música a LaSala amb 
«Acaba’t la sopa»

La programació familiar de 
LaSala Miguel Hernández 
acull aquest diumenge (18h) 
una funció d'Acaba’t la sopa, 
proposta dirigida per Anna 
Llopart i produïda per l'Obra 
Social 'La Caixa' on els més 
menuts (recomanat per 3 a 
8 anys) descobreixen com 
es composa la música amb 
cançons de Xostakovitx,
Philip Glass, Steve Reich o 
els Beatles, entre d'altres.

^  Concierto de versiones 
de Attic en el Gríffín
El grupo local Attic. formado 
por Sara Vidal (voz), Sarai 
Herrera (voz). Dani Jiménez 
(guitarra) y Joel Borràs 
(percusión), ha retomado 
desde cero su trayectoria y 
este sábado (23.30h) toca 
vesiones acústicas en el pub 
Griffin (La Segarra, 25).

►  Càpsules de circ al bar 
de L’Estruch
Pinky (Victoire D'Antino), 
nascuda a Verbania (Itàlia) i 
especialitzada en trapezi fix, 
protagonitza les «càpsules 
de circ» que tornen aquest 
dissabte (22h) a 1'EstruchBar 
(Sant Isidre, 140; gratuït).

►  Mumau b i Tiger 
Menja Zebra actuen al 
Balboa amb La Llançadora

El bar Balboa del carrer 
Fortuny té aquest dissabte 
un doble cartell. A partir de 
les 22h actuaran Tiger Menja 
Zebra amb el seu treball de 
debut Com començar una 
guerra, i Mumau b, amb 
Lluís Rueda a la guitarra 
«i les desafinacions», Kike 
Bela al baix fuzz, teclats i 
desafinacions i Càndid Coll 
a la bateria. Ho organitza el 
col·lectiu La Llançadora.

Adiós a «Consuélame, Consuelo» y 
un concierto de Ocultas Intenciones
Este fin de semana en el pequeño teatro L’Alternativa

REDACCIÓN

Más de mil personas han 
visto ya la divertida comedia 
del grupo Viéndolas Venir Con
suélame, Consuelo, y tras su 
buena acogida en las primeras 
funciones en L'Alternativa este 
nuevo y pequeño teatro de la 
calle Marià Aguiló ha decidido 
prorrogarlo: este noche (23h) 
y mañana domingo (19h) son 
las últimas.

Con Gema Martínez, Car
los Serrano y Moisés Ramí
rez, esta obra de Miguelángel 
Flores (el director) y el propio 
Ramírez presenta a una mujer 
con un don, el de consolar 
como nadie a la gente. Pero 
este don, todo un torbellino, 
no es recibido de la misma 
manera por su entorno...

Ocultas intenciones
Por otra parte, este mismo 
sábado pero un poco antes (a 
las 20h), la banda vallesana

Una escena del montaje de Viéndolas Venir

OCULTAS INTENCIONES 
SIGO APOSIAMDO

Carátula del disco

Ocultas intenciones ofrece 
en concierto el material de 
su disco de debut, Sigo apos
tando, que incluye Corazón 
Coraza (con 28.000 vistas en 
Youtube). «Este es el disco 
que queríamos hacer, con un 
sonido rock directo y sin arti
ficios», señala el grupo, que 
ha contado con Valentí Adell y 
Josep Tvrdy ■

Més funcions de «Golfus de Roma»
LL  FRANCO

Al ritme del gran Stephen Sondheim, El 
Ciervo Teatre continua aquest dissabte (22h) 
i diumenge (18h) el divertit musical que va 
estrenar fa una setmana, Golfus de Roma o

coses que passen quan vas cap el Fòrum. És 
una adaptació al català de Jordi Martí, fill del 
director, Pere Martí. Una pila d'embolics amb 
legionaris, esclaus i faldilles.

Cal Pepelu manté la flama de la 
música en viu amb populars vermuts
El bar va omplir amb Angue Jazz i demà porta Acústing

CARLES GASCÓN

CERDANYOLA.- Quan la 
música en viu és un bé cada 
cop més escás cal celebrar 
la constància de Cal Pepelu, 
que cada diumenge aconse
gueix un maridatge de popular 
vermut i concert al seu petit i 
allargat bar (Casimir, 27).

La setmana passada un 
excel·lent ambient va acom
panyar l'actuació d'Angue Jazz, 
liderat per la cantant d'origen 
equatoguineà Rocío Angue. i 
demà (12.30h) hi ha els Acús
ting, músics majoritàriament 
sabadellencs amb un repertori 
basat en temes de Sting i The 
Pólice (Roxane, Fields of Gold,

Englishman in New York, King 
of pain... ) però amb arranja
ments de jazz i blues.

Amb piano, saxo i aquest 
cop també bateria, Angue va 
posar sentiment negre al jazz 
de Cotton Club, La v/e en rose 
o el blues de Bessie Smith 
junt amb l'alegria ballable de 
Sing sing o un calypso ■
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Animada actuació d’Angue Jazz, diumenge passat c. c


