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Cab Calloway va enlairar 
l’ànima al Griffin
Gran concert de la Paquito Groove Band

C. GASCÓN

Al principi de la Paquito Gro
ove Band, Marc Ruiz era «un 
bon bateria que, a més, toca 
el piano i canta-, sobretot ver
sions. Però el sabadellenc ja 
porta força rodatge i el seu 
projecte cada cop sona més 
compacte i arrodonit, on el 
públic oblida que està davant 
del responsable de les baque
tes del blues i el boogie-woo- 
gie de Lluís Coloma.

Al front de la Paquito Gro
ove Band, dijous passat en el 
cicle de jazz en viu del Griffin, 
Marc Ruiz es va créixer com a 
intèrpret i va propulsar la con
correguda banda -de sòlides 
figures, per ce rt- fins a una nit 
totalment contagiosa que va

fer vibrar un públic que va aca
bar omplint el veterà local de 
Ca n'Oriac.

Al tercer o quart tema de 
la nit va irrompre amb el seu 
potent saxo 'Big' Dani Pérez 
per fer pujar la temperatura 
amb Chan Chan, de Compay 
Segundo. Aquí ja  no va baixar 
el termòmetre i amb Pau Ruiz 
(guitarra), Carles Pérez (baix) i 
Raül Serrano (bateria i percus
sió) van anar regalant versions 
molt pròpies de Let de good 
times roll, el blues clàssic de 
Nova Orleans Early in the mor- 
ning, Going back to Louisiana, 
de Delbert Me Clinton, o Lobo 
López, tema de Kiko Veneno 
que porten al seu terreny més 
negre i ‘canalla’ .

Entre les sorpreses, un Minie

the moocher del gran Cab 
Calloway que, sense evitar de 
pensar en la pel·lícula dels 
Blues Brothers, va acabar d 'a i
xecar l ’esperit a la parròquia

amb els cors participatius. 
Llàstima que Marc Ruiz no es 
va aixecar a ballar...

Temes propis com Take my 
hand van completar una nit

funky-soul-blues que confirma 
una banda de pes i de camí 
ascendent que, atenció, ja  pre
para el segon disc amb més 
temes propis ■

Les virtuts dels 
tallers de teatre, 

al Sant Vicenç
Als tallers de teatre per 

a joves s ’ imparteixen tèc
niques d'interpretació que 
poden servir per a un futur 
professional però també es 
transmeten valors. Aquesta 
i altres reflexions van sortir 
diumenge al matí al col·loqui 
al Teatre Sant Vicenç amb 
membres d'aquesta entitat, 
la Joventut de la Faràndula 
i El Ciervo Teatre, moderats 
per Albert Beorlegui. L'acte 
s'emmarca en el 25è aniver
sari del taller creualtenc.

Conferència 
sobre la música 
«noise»

REDACCIÓ

Joventuts Musicals presenta 
aquest dimarts (19.30h; 
entrada lliure) a l'Auditori de 
la Fundació Bosch i Cardellach 
(Indústria, 18) una «Didàc
tica Musical» a càrrec de la 
filòsofa i musicòloga Marina 
Hervàs sobre «¿Puede el ruido 
ser música? Apuntes sobre el 
noise». Una interessant refle
xió sobre el soroll i com aquest 
sona musicalment ■

□  ballet ruso cautiva 
en una Faràndula 

a rebosar

Un público heterogéneo, 
familiar y con muchos visi
tantes de fuera de la ciudad, 
no se perdió el domingo la 
visita del Ballet Nacional de 
Moscú con el célebre El Cas
canueces. La oportunidad 
de ver jóvenes bailarines de 
primer nivel de la esfera rusa 
con el gran clásico ballet de 
Tchaikovsky puso La Farán
dula a rebosar y el público 
salió entusiasmado. Con 
coreografía de Lev Ivanov y 
dirección de Evgeny Amo- 
sov, esta producción de Euro 
Spectacles brilló con gran 
calidad, consiguiendo lumi
nosos cuadros con los famo
sos ratones o los copos de 
nieve del cuento navideño. 
Una aventura para soñar 
que, tras El lago de los cis
nes el año pasado, confirma 
que el público local aprecia y 
pide buen ballet clásico ■


