
Jean-Luc Ponty
Després de la inauguració
d'avui (accés amb invitació) a'
carrec del FelixRossyQuintet,.
dema dijous comencéri' els
concerts de, pa~ament par" ,a!
públic enge,neral 8 la NOVq'
Jazz Cava" 8mb el violinista
frances Jean-Luc Ponty,queja
va visitar Terrassafa yuit anys.
Sera la presentaGió a I'Estat
de I~últimdisc d'aquestrepre-
sentant del jazz d'amplia visió;
sobretot enriquit amb una ,fu-,
sió de mú~iquesd'arrel. .'

De noms classics hi, ha To-
ots. Thielemans, quecompar- .
tira cartell el 2 de man;:amb
el també harmonicista Antonio

Documentals
deGlenn
Gouldi
Truffaut

REDACCIÓ

L'lmperial projecta avui
dues cintes més del cicl~
«Mes del documental»
organitzat per l'Alliance
Frant;(aise (on es ve-
nen les entrades). A les
20.15h Glenn Gould,més
enllá del temps, de Bruno'
Monsaingeon.(2004)i el
les 22.30h Fram;oisTruf-
faut, una autobiografia
(2004) .

Serrano (que presenta el nou
disc Armonitango), El reputat
saxofonista de jazz-funk' Pee
W~eEllis (VanMorrison;James
Brown, 9heikh Lo..:) posara
I'accerit 'més funk del festival
el dia 27 amb un sextet elec-
tric d'alt'voltatge. Entre les CLJ-

riositats, el tocaor Niño Josele
reinterpretant Bill Evans a tra-
vésdel flamenc; amb la con-
trabaixista i cantant Esperanza
Spalding i Horacio «El negro»
Hernández(28). .

El gran guitarrista del blues
texa Phillip Walker protagonit-

El Festival«Complicitats>~
portaélvui.unabailarina
algerianaa L'Estruch

C.C.

La coreografa i bailarina Na-
cera Belaza,nascuda a Medea
(Algeria) i establerta Fra,nt;(a
presenta avui a L'Estruch el
muntatgeUn an apres... Titre
Provisoire (21.30h) en el marc
del Complicitats, un festival
«internacional i intercultural
dedicat a la creació contempo-
rania relacionada amb el cos i
el moviment, la mobilitat artrs-
tica i ('intercanvi».

Enaquesta segonaedició del'
Complictats es posa I'accent a
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la creació contemporania i els
nous talents de la Mediterra-
nia, segons, els organitzadors,
La Mekanika.

NaceraBelaza,que va fundar
la seva propia companyia el
1989, ofereix una coreografia
que va més enlla de la dansa,
segons I'autora, -un dibuix, un
moviment que pot ajudar a es-
capar d'un mateix, una pes:a.
creda directament amb el cor».
El muntatge és una co-produc-
ció del Festival de Montpellier
Dan~e i el. Forum Culturel dú
Blanc-Mesnil.

,- BObby Durham a la bateria,
dos veterans que faran les de-
Ircies deis bons coneixedors.

Martlal Solal
Més veter~ encara, amb 80
anys complerts, el pianista-
,franco-algeria Martial Solal
continua plenament en actiu i
ho demostrara el 13 de mart;(
amb un disc nou en sOlitari,
Solitude. Django Reinhardt,
Stan Getzo 'Lee Konitzsón
només alguns deis noms que
figuren al seu historial.,

La tradicional cita amb la Big
Band Jazz Terrassa convida
enguany de solista la cantant
Ann Hampton (14 de man;:).
Els tres darrers con~erts de la

e/s 10 anys amb La Locomo-
tra Neggra, Guim G. Balasch,
Jimmy Jenks Septet i Angela
Brown & The Mighty45's (9 de
mar<;:, gratuIt).

També gratuItes són les
cites a les places Vella i
Ca~alunya amb els Gumbo
Jazz Band de Ramon Quadra-
da, Jazzspirit+Josep M. Far-
ras, Fast 3, Ass Trio, Ramon
Cardo&Jesús Santandreu, La
Porteña Jazz Band+Alfredo
Espinoza, Barcelona Big Latin
Band i Five in Orbit.

Conferencies, exposicions"
cinema i un 'off festival' com~";'

pleten un' cartellque e~,tr~~$::(.
amb tot detall a la Yfeb,:'~ I~j

.
i

jazzterrassa.org. ' " ,¡" QIi

, .

Ramon Madaula,prelDi
CiutatdeBarcelona

""

Portabella i Pladevall, en cinema

REDACCIÓ

. L'actor Ramon Madaula ha
rebut recentmentel. premi
Ciutat de Barcelona en Arts
Esceniques pel seu paper a
l'obra teatral El Llibertí, del
dramaturg frances Eric-Em-
manuel Schmitt.

El sabadellenc és el prota-
gonista d'aquesta comedia
sobre la vida de I'enciclope-
dista Diderot que es manté
encara al cartell del Tea-
tre Poliorama a la ciutat de

Barcelona.
Els premis també van te-

nir accent sabadellenc en
I'apartat d'audio-visuals,
ja que el director cinema-
tografic Pere Portabella va
mereixer el guardó per la
pel-lrcula El silenci abans de
Bach, que compta amb el
sabadellenc Tomas Plade-
vall com a director de foto-
grafia i també amb el pianis-
ta Daniel Ligorio com a actor
en el paper de Felix Mendel-
sshon.


