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Versions roqueres amb 
Bastida’s a Ladiosa
Aquesta nit, a partir de les 22 hores

lordi Bastida cantarà acompanyat del seu pare Joan

X.R. Los Rodríguez, M Clan, La Fron
tera o Burning.

El concert es podrà seguir o 
bé sopant a les taules d'aquest 
polivalent establiment, que 
aquest mes presenta un cicle 
de concerts molt atractiu, o 
bé prenent una copa a la zona 
chill-out o a la mateixa barra.

Després de l'actuació de 
Bastida's, DJ Angelito, ex-mú- 
sic i especialista en pop-rock 
espanyol dels 8 0 ‘s, comença
rà la sessió d'una vetllada que 
es preveu molt animada ■

Ladiosa (Boccacio, 55) aco
llirà aquesta nit, a partir de les 
22 hores, el concert acústic 
de Bastida's, un duet format 
pel músics sabadellencs Joan 
i Jordi Bastida, pare i fill, com
ponents tanmateix de l'histò
ric grup Manada.

Bastida's farà un repàs als 
grups més emblemàtics de la 
història del pop-rock, espanyol 
i internacionals, amb versions 
de bandes tan conegudes com

FLAIXOS

►  Espectáculo de la 
Associació MAPA en el 
Centre Cívic de Can Deu

►  Milonga en la Capella 
de Can Gambús con 
Sabadell Tango

Este domingo, a partir de 
las 17h, tendrá lugar en el 
Centre Cfvic de Can Deu una 
nueva gala de la Associació 
MAPA (Músics i Artistes 
Professionals i Amateus), y 
que contará con la actuación 
de Joaquín ‘El Albero',
Elvira y Antonio, Miguel 'El 
linense' y Ratita, El Molinero, 
Grupo Hierbabuena y 
Las Revoltosas. Por otro 
lado, recordemos que el 
próximo lunes finaliza el 
plazo para apuntarse al 3er 
Concurso de Cantantes que 
organiza esta entidad. Las 
inscripciones se realizan en 
el Centre Cívic de Ca n'Oriac, 
de 18 a 19 horas.

► - Ballada de sardanes 
pel Dia de la Dona
Aquest diumenge (11.30h) 
hi ha ballada de sardanes a 
la Plaça del Gas organitzada 
per L'ACF Sabadell 
Sardanista amb la Cobla 
Sant Jordi. Les peces, 
dedicades a dones ja que es 
celebra el Dia Internacional 
de la Dona són Xamosa 
Pilar. d’Agustí Borgunyó,
Per Anna Maria i La nostra 
Marta entre altres.

Este domingo, de 11 a 14 
horas, el restaurante La 
Capella de Can Gambús 
organiza una milonga al 
aire libre a cargo de la 
asociación Sabadell Tango.

►  Comiat de 
«Burundanga» de iordi 
Galceran a L’Alternativa

Dissabte (22h) i diumenge 
(19h) hi ha les ultimes 
funcions de Burundanga. 
de Jordi Galceran, a 
L'Alternativa Teatre. al carrer 
Mairà Aguiló, 22, amb la 
companyia Entre Cametes 
(638 061 328 /  645 950 
666 i lalternativateatre@ 
gmail.com)

►  L’Arlequí fa L’aneguet 
Lleig i la Rínxols d’or amb 
titelles

Els dos contes L'aneguet 
Lleig i La Rínxols d'or donen 
forma a l'espectacle de 
titelles que hi ha en cartell 
al teatre L'Arlequí, al carrer 
del Sol, 118. És dissabte 
(18h) i diumenge (12h.) 
(www.teatrearlequi.com 
/635 .086 .990)

D.S

El quintet Acústing versiona els temes d’Sting de forma molt creativa

Versions acústiques i molt 
personals de The Pólice al Griffin
El grup sabadellenc Acústing ofereix un concert dissabte

CARLES CASCÓN

Dins el món dels tributs i les 
versions, el que fa Acústing 
amb les cançons del seu grup 
preferit i el seu líder, Sting, és 
intentar «aportar creativitat- i 
amb nous arranjaments, can
vis d ’harmonia i «algunes pin
zellades de bossa-nova, blues, 
funk i rock-.

Respectant, però, l'essència 
original, aquesta banda acús
tica sabadellenca es presenta 
aquest dissabte (23.30h) 
al Griffin de Ca n’Oriac (La 
Segarra, 25) amb Oriol Ribes 
(veu i guitarra acústica), Quim 
Aguasca (guitarra elèctrica), 
Mario Bernaus (baix i fretless), 
Marc Saus (saxos i flauta) i 
Moisés Baño (bateria i percus
sió).

Dijous passat, d ’altra banda, 
l'escenari del Griffin canviava 
de registre i s'amarava de la 
bossa-nova de Patricia Teles. 
La cantant es va presentar, 
en el marc del cicle de jazz

t
C. CASCÓN

Patrícia Teles, dijous passat

en viu setmanal, amb un sòlid 
quartet on, a més de la garan
tia rítmica de Daniel Levy i el 
contrabaix d'Oriol González, va 
brillar el toc pianístic de Jose 
Gallardo.

És bona notícia que Teles 
hagi tornat als escenaris, on 
fa anys ens havia convidat a 
un viatge per la música brasi
lera de la mà d ’un projecte del

consolat brasiler.
Ara, amb l’ il·lustratiu títol 

«+ Que Bossa», busca nous 
camins, i això fa que encara 
que passi per peatges obli
gats com Garota de Ipanema. 
hi posi cadències més atrevi
des, com va fer al Griffin. Amb 
la preciosa Madalena -balada 
d'Ivan Lins que va llançar la 
gran Elis Regina- va fer col- 
laborar el públic.

Upa neguinho, d ’Edu Lobo, 
el 'choro' Brasileirinho de Wal- 
dir Azevedo (que amb el seu 
cavaquinho el va convertir en 
un ‘hit’ els anys 50) i temes 
de Luiz Gonzaga Júnior, Joào 
Bosco o Djavan van fer bona 
companyia a l'inevitable Tom 
Jobim, amb el seu Corco
vado adaptat al català per la 
mateixa Patricia Teles.

Va tenir una bona acollida al 
Griffin, on aquest dijous actu
arà el trio de jazz format per 
Sergi Sirvent (piano). David 
Mengual (contabaix) i Oriol 
Roca (bateria), a les 22.30 h ■

CRITICA DE TEATRE — «No és tan fàcil

Un sa divertiment sobre 
les parelles terminals
No és tan fàcil, de Paco Mir. Cia Es
trena Morena

Intèrprets: Caries Prats. Jep Barceló 
I Marta Tricuera. Creació col·lectiva 
dirigida per Pedro Ruiz

L'Estruch, divendres. 2 8 /2 /1 4 .

C. C.

Treure suc humorístic al 
món de la parella és tan 
agraït com difícil de fer- 
ho sense caure en camins ja 

molt explorats, però Paco Mir 
s'en surt en aquesta entretin
guda i sovint hilarant comèdia

que es vertebra en la conversa 
entre un cambrer i un client. 
Aquest (un sensacional Carles 
Prats amb tots els seus recur
sos en aquest registre) està 
desesperat perquè no sap com 
deixar la dona. La conversa 
i els consells del cambrer 
(Barceló, que juga molt bé en 
aquest punt mig entre la impli
cació i la distància prudencial) 
sobre cada una de les opcions 
plantejades donen peu a que 
entri en escena la indomable 
dona (Marta Tricuera).

Els tres protagonistes

Sota els llençols en ple clí
max sexual o en tranquil·la 
conversa apel·lant al desamor 
i el desencís propi de la rutina, 
entre moltes altres etíliques 
elucubracions, la comèdia va 
donant divertides voltes sobre 
tòpics molt o no tant coneguts 
però resolts amb habilitat, 
enginy i bona interpretació 
amb els mínims elements ■


