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Jazz brasiler al cicle de 
concerts del Griffin amb 
el Grup Quebrante
Aquest dijous a les 22.30 hores

c. c.

Entre e ls grups que fan una 
recerca de les arrels de la 
música autòctona -e n  aquest 
cas de B ras il- amb barreja de 
les influències diverses dels 
components es pot c ita r el Grup 
Qebrante, nascut a Barcelona 
dos anys enrere amb la mirada 
posada al jazz brasiler.

Amb el guitarrista Jurandir 
Santana i el pianista Mark Aan- 
derud, la banda va triar el nom 
com a símptoma de la seva 
actitu t «trencadora» envers els 
esquem es m usicals. Compta 
amb el baixista Martín Laporti- 
lla i un bateria, Jefferson Otto,

que també hi posa la veu.
Una original proposta que es 

podrà sentir en viu al veterà 
escenari de Ca n ’Oriac aquest 
dijous, a partir de les 22.30h 
(La Segarra, 25) amb entrada 
lliure i consumició mínima 
obligatòria. S'emmarca en el 
cicle que cada dues setmanes 
programa l'Escola de Jazz i 
Música Moderna Blue Train de 
la nostra ciutat.

Serà una ocasió per desco
brir una personalitat inquieta 
com Jurandir Santana. incan
sable buscador de nous sons i 
ritmes i que ha treballat, en els 
seus 23  anys de trajectòria, 
amb figures com Gal Costa,

El Grup Quebrante es va formar fa dos anys a Barcelona

Daniela Mercury o Mariene de 
Castro.

Mark Aanderud és d ’origen 
mexicà i ha signat projectes

propis i ha treballa t amb Mars 
Volta, Tim Berne o David Gil- 
more. A Jefferson Otto l'hem 
sentit amb els brasilers

Luna Cohén i Wagner Pa, el 
moçambiqueny Tchika & Mar- 
rabenta Jazz Fusión o el grup 
Flaman&Co ■

Jaume Papel), en una actuació al Parc de Catalunya per la Coordinadora de Músics

Tancat per Defunció torna 
aquest divendres a El 
Velòdrom de la Creu Alta
Concert del grup de Jaume Papel!

REDACCIÓ

A partir de les 23  hores 
d ’aquest divendres, els nom
brosos seguidors de la vete
rana banda de pop-rock de 
Sabadell Tancat per Defunció 
tenen una nova oportunitat de 
sentir-los a l ’escenari.

Amb Jaume Papell al capda
vant a la guitarra i la veu, el

grup actuarà a El Velòdrom de 
Cal Balsach, al centre cívic de 
la Creu Alta.

Junt amb Valentí Adell. Enric 
Romà i David Torras, la nova 
formació, recuperaran temes 
de sempre i de l ’àlbum que, 
amb noves composicions inè
dites, va marcar el seu retorn 
el 2012  amb el títo l Obert per 
a tu m

«Winter Sleep», obra mestra del turc 
Nuri Bilge Ceylan, al Cineclub
Palma d’Or a Cannes per aquest drama rural a Anatòlia

□  film es passa en sessió única a les 21 hores

«El teatre 
als anys 70 a 
Sabadell», a 
l’espai FOC

REDACCIÓ

A propòsit del llibre 
"NGTU, del teatre univer
sitari al teatre indepen
dent», l ’Espai FOC del 
Ventura (Via Massagué, 
5-7) acull aquest dijous 
(20.30h), una exposició 
de carte lls i documents 
de l’NGTU i una te rtú 
lia amb la participació 
d'Anna Fité, Salvador 
Fité, Pep Madaula, Frede
ric Roda i Francesc Ven
tura, moderats per Ignasi 
Roda.

El llibre el presenten els 
autors Carme Barberà, 
Meritxell Guimet, Marta 
Mas i Ignasi Roda ■

REDACCIÓ

Palma d ’Or i Premi FIPRESCI 
a Cannes, i amb nominacions 
als César i al premis del Cine 
Europeu, Winter Sleep (Sueño 
de invierno, 2014), de Nuri 
Bilge Ceylan, és una de les 
pel·lícules més absorbents i 
celebrades del director turc.

Es podrà veure projectada 
al m ultisales Imperial aquest 
dijous -en  sessió única a les 
2 1 h - dins el cicle de Cineclub 
Sabadell en versió original. El 
protagonista és Aydin, un actor 
jub ila t que dirigeix un hote let a 
l'Anatòlia central amb l'ajuda 
de la seva jove esposa, de la 
qual està m olt distanciat, i de 
la seva germana, una dona

tris ta  perquè s ’acaba de divor
ciar. A l’hivern, a mesura que 
la neu va cobrint l ’estepa,

l’hotel es converteix en el seu 
refugi i en l'escenari de la seva 
aflicció ■

Cites 
teatrals a 
l’Alternativa i 
La Bàscula

REDACCIÓ

Aquest divendres 
(21.30h) es reprenen 
les funcions a la sala 
La Bàscula de Matèria 
reservada, una comèdia 
de Hugh Whitemore amb 
la qual el grup de teatre 
Tatxa està tenint una 
bona acollida.

A L'Alternativa Teatre 
(Marià Aguiló. 22) es pre
senta des d ’aqust dijous 
i fins el 22  de març Les 
empreses es barallaran 
per donar-te feina, de 
Jordi Ramoneda, dins el 
cicle D.O. 0 8205  ■


