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La Jove Orquestra Intercomarcal de Tarragona toca dilluns a l'Auditori 3 de TEspai Cultura per Joventuts Musicals

El 30 Nits diversifica el públic
Varietat de concerts, dansa i propostes familiars al festival d’estiu

C. C.

© El segon cap 
de setmana del 
festival muni
cipal 30 Nits 
arriba amb una 

baixa a última hora, la cancel- 
lació de la funció de Llestos, 
del sabadellenc Tom Colomer, 
dissabte a l’Àgora.

Al mateix centre cívic de 
Sant Oleguer, però a l'auditori, 
les primeres notes les posa 
la coral sabadellenca Cants 
al Vent, que celebra (19h) el 
seu 20è aniversari en com
panyia del cor Battant, de 
Vadène (França). Cants al Vent 
ha estat dirigit durant 19 anys 
per Gemma Fernández però va 
passar la batuta a Sergi Edo.

A la mateixa hora del dis
sabte, però al Niu del Parc 
de Can Gambús, obren la 
seva programació familiar del 
30 Nits amb els Contes per 
somiar de Rosa Fité (gratuït). 
La passió per la literatura de 
la veterana contista porta els 
petits a l’hora en què aparei
xen les estrelles al cel.

El local germà del Niu a 
Can Gambús. el restaurant 
La Capella, pren el relleu a la 
nit amb una mixtura sonora 
que va del soul i funk clàssic 
al rock-indie passant pel hou- 
se-techno i minimal que pun
xarà un dels DJs habituals, 
BigVic (Víctor Abasólo) a partir 
de les 23h. Hi serà cada dis
sabte de juliol, per cert.

Diumenge, Lady Slang
Ja en diumenge, la primera 
proposta del 30 Nits és a La 
Faràndula a les 19h amb la 
Jove Orquestra Simfònica del 
Vallès (veure pàgina ante
rior). iniciativa que arriba a la 
sisena edició amb alumnes de 
les escoles de música i con
servatoris, ara tocant Debussy 
i Holst.

A les 19.30h l'escenari es 
situa de nou a l’atractiva ter
rassa amb gandules de La 
Capella, on apareixeran els
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The Gourmets Vocal Quartet va triomfar dijous passat a l'Amfiteatre

Lady Slang, èxits del funk-soul a La Capella

Rosa Fité explica «Contes per somiar» al Niu
U FRANCO

Circ en família serà diumenge a la PI. de l'Argub

Dissabte, 4 de juliol del 2015

vuit músics de Lady Slang amb 
música altament ballable: hits 
del funk, disco i soul de sem
pre on no faltaran Michael 
Jackson, Beyoncé, Kool and 
The Gang o Bruno Mars.

Si es vol viure sensacions 
amb petits i grans junts, res 
millor que «Circ en família", la 
coneguda activitat d’aproxima
ció al circ que ofereix l'Associ
ació Tub d'Assaig i que aquest 
diumenge viatja a la plaça de 
l'Argub del Parc de Catalunya 
(20h). A més de provar tècni
ques com el plat xinès, el tra
pezi. el diàbolo o fer equilibris 
sobre el cable, és una ocasió 
per desinhibir-se amb els fills, 
sempre amb caràcter lúdic.

Dilluns, dansa I JJMM
Ja en dilluns, torna una dis
ciplina clàssica al 30 Nits, la 
dansa. Repeteixen escenari al 
voltant del Mercat Central per 
fer arribar propostes contem
porànies com aquesta de Laia 
Vila i Gisela Creus: Dorment.

Les coreògrafes sabadellen 
ques s’han unit al bateria Gui
llem Barceló, també de la ciutat, 
amb el repte d'expressar amb 
moviments com se senten les 
persones que poden arribar a 
perdre-ho tot i haver de viure al 
carrer.

La peça s'inspira en el treball 
social que Laia Vila desenvo
lupa des de fa vuit anys amb 
la Fundació Arrels, entitat dedi
cada a l'atenció de persones 
sense llar.

I també dilluns continua el
XVI Festival Internacional de
Música de Sabadell, organitzat 
per Joventuts Musicals, amb 
la Jove Orquestra Intercomar- 
cal de Tarragona. Dirigits per
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«Llestos-, de 
Tom Colomer, ha 

suspès la funció de 
dissabte a l'Àgora

Marcel Ortega, els estudiants 
de diferents etapes oferiran a 
l'Auditori 3 de l’Espai Cultura 
de la Fundació Antiga caixa 
Sabadell 1859 la Simfonia 
núm. 3 (Escocesa) de Men- 
delssohn i peces d'Elgar i 
Holst.

Grans Gourmets, dijous
El festival va viure una nit 
intensa, per cert. amb els 
«cants d'esclavatge i de lliber
tat» de The Gourmets Vocal 
Quartet, dijous passat a l'Amfi
teatre. Una tècnica sorprenent i 
depurada, amb especial menció 
al baix profund Abel García, per 
servir espirtuals negres i gospel 
combinats amb el soul de Sam 
Cooke i Ben E. King. Unes mag 
nífiques veus, amb un discurs 
compromès que vincula l'escla
vatge amb les desigualtats més 
actuals, i que aviat es materialit
zaran en un disc ■


