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Bill McHenry reviu al 
Griffin el so d’aquells 
joves talents de Brooklyn
El saxofonista torna dijous amb un trio

C. CASCÓN

Cap a finals dels anys 90 
les aleshores «joves prome
ses- del jazz novaiorquès Bill 
McHenry (saxo) i Ben Waltzer 
(piano), entre d'altres, des
embarcaven a Barcelona per 
interactuar amb les primeres 
figures de l ’escena catalana i 
gaudir d’un fructífera ‘segona 
residència' musical.

L'estada va tenir sona
des repercussions al Vallès 
i encara es recorden alguns 
dels seus concerts pel Grif
fin i altres escenaris. Per això 
serà un plaer donar la benvin
guda de nou, aquest dijous. 
Bill McHenry al cicle de jazz

en viu del pub de Ca n’Oriac 
(22.30h).

Ve. a més, amb el trio que 
forma amb Horacio Fumero al 
contrabaix i Ramon Prat a la 
bateria. Bon exponent del «so 
renovador de Brooklyn», i com
positor de so molt personal tot 
i beure de figures com Omette 
Coleman o Dewey Redman, 
Bill McHenry (Marine. 1972) 
té una desena de gravacions 
discogràfiques -se t com a 
líder- i ha compartit escena
ris amb Charlie Haden, Norah 
Jones. Paul Motian, Henry Gri- 
mes, John Abercrombie, Reid 
Anderson, Ethan Iverson, Ben 
Monder...

El 2012 va gravar La Peur

□  saxo tenor novaiorquès Bill McHenry

du Vide en directe al mític 
Village Vanguard de Nova York 
amb Orrin Evans, Eric Revis i 
Andrew Cyrille.

Una cita per no perdre’s,

sens dubte, d'un cicle que 
coordina Blue Train i que, des
prés de la 'jam-sessior' del 
dia 26. el 12 de març porta 
a la ciutat el grup Quebrante

i el seu trencador -com  indica 
el seu nom- jazz brasiler nas
cut a Barcelona de la mà de 
Jurandir, Jefferson Otto, Martín 
Laportilla i Mark Aanderud ■

Oriol Padrós i els Duendes 
toquen divendres a l’Urpi 
en sales diferents

E. BARNOLA

Oriol Padrós, quan va inauguar la CavaUrpí

C. C.

La promotora UiU ha 
organitzat aquest divendres a 
l'Urpídos concerts amb només 
una hora de diferència: el jove 
sabadellenc Oriol Padrós actua 
en acústic amb la seva banda a 
les 22h (8 euros) a la CavaUrpí 
del soterrani i els Duendes ho 
faran a les 23h a la Sala Gran

REDACCIÓ

Les singulars històries de 
Josep-Ramon Bach que la com
panyia local Encert ha pujat a 
l'escenari amb tota la seva 
tendresa, poesia i ironia han 
voltat arreu de Catalunya amb 
el muntatge que dirigeix Quirze

(i amb l ’opció de sopar bufet 
i concert a 35 euros o només 
concert a 10 euros).

Oriol Padrós, és cantant i gui
tarrista que escriu i composa 
els seus propis temes dins 
una línia pop que busca «inno
var i aportar caràcter propi i 
explicar històries i pensaments 
molt propers» en companyia de 
músics amb els quals té estreta

Casablancas amb el títol Mirall. 
Diàlegs sobre la felicitat.

Amb una història nova que 
no s ’havia vist a La Bàscula o 
al Casal Pere Quart per la Festa 
Major, dissabte (21h) s'acomi
aden de Sabadell al teatre de 
L'Estruch (Sant Isidre, 140: 5 
euros) ■

sintonia, com són Albert Martí
nez al piano, Eduard Balaguer 
a la bateria, Leticia Martín a la 
guitarra acústica i Jan Fité al 
contrabaix.

Formats al Taller de Músics 
i a l’ESMUC, els sabadellencs 
esperen fer-se un lloc amb un 
repertori construït amb «rigor i 
estil, però sobretot amb senti
ment. amb detalls i amb sub
tileses».

La programació dels UiU 
continuarà el 20 de febrer 
amb Jazz Spirit i el trompetista 
Josep M. Farràs i l ' l  de març 
amb Santi Carulla (Los Mus
tang), aquest últim ja amb les 
entrades exhaurides ■

FLAIXOS

►  Monólogo de Jordi 
Merca en el Griffin, este 
viernes

Velada diferente la que 
ofrecerá este viernes 
Jordi Merca en el ciclo de 
monólogos del Griffin, ya 
que mezclará su humor 
con juegos de magia. Será 
a las 23.30h en el pub de 
la calle La Segarra, donde 
el sábado volverán Al 
Sánchez & The Speedway 
Runners con su tributo a 
Elvis.

►  «Bai ri yan huo» 
(Black coal, thin ice) de 
Diao Yinan, al Cineclub

El 1999, el policia Zhang 
Zili deixa el cos després 
de la mort de dos deis 
seus companys durant 
la investigació d'un 
assassinat finalment no 
resolt. Després de cinc 
anys, sembla que l'assassí 
torna a atacar i en Zhang,

que ara es un guàrdia de 
seguretat alcohòlic, es 
plantejarà capturar-lo pel seu 
compte. És la trama del film 
del xinès Diao Yinan que es 
projecta dijous (20 i 22.30h) 
a l'Imperial dins el cicle de 
Cineclub Sabadell: Bai ri yan 
huo (Black coal, thin ice).

►  [.'Alternativa obre el 
cicle «D.O. 08205» amb 
Xavier Gual

Les sis històries còmiques 
d'Estem en contra, de Xav er 
Gual, obren el cicle d'autors 
sabadellencs de la companyia 
AlterEgo de L'Alternativa 
Teatre. Dirigida per Óscar 
Masllovet i Enric López, l'obra 
es veurà entre el 12 i el 22 
de febrer.

►  El Sobrino del Diablo en 
el Tío Flores
El cantautor-rockero satírico 
el Sobrino del Diablo regresa 
este viernes a Sabadell para 
tocar en el restaurante el Tío

Flores (Antoni Forrellad, 101; 
22.30h).

►  «Love Milonga» en 
LEmbarcador
Para celebrar San Valentín 
la Asociación Gardelianos 
ha programado este 
viernes (21h, 9 euros con 
consumición) una milonga 
en l'Embarcador del Pare 
Catalunya. Se aprovechara 
este evento para dar a 
conocer el programa definitivo 
del homenaje a Carlos Gardel 
que se celebrará entre los 
días 20 y 28 de junio.

►  El glop de teatre 
«Ninis» s'acomiada de la 
Bodega Coca

Aquest divendres es 
representarà per darrera 
vegada el glop de teatre 
«Ninis», peça de Marc 
Torrecillas dirigida per Rafaela 
Rivas i protagonitzada per 
Laura Palmero i Javier Juclá. 
Horaris: 20.15, 21 i 21.45 
hores.

La companyia està dirigida per Quine Casablancas

Encert acomiada «Mirall» 
dissabte a L’Estruch


