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Actualitat

Diversos estils musicals en una doble sessió acústica a La
Madnràgora

Dijous 11 de desembre de 2003
El proper divendres, 12 de desembre, a les 21.00h, la Sala de Butxaca de l'Ateneu,
acollirà un nou concert acústic, en el marc de la programació de concerts de La
Mandràgora. Un concert que comptarà amb una doble actuació a càrrec de Acústic
Trio i Accordion Modern Quartet. L'espectacle de divendres oferirà al públic de La
Mandràgora música variada a càrrec de dues formacions ben diferents. D'una banda,
Accordion Modern Músic, que està composada per 4 acordionistes, 1 bateria i 1
baix, proposa un repertori que comprèn des de música clàssica fins a música
moderna, "passant pel swing, piazzolla, temes de Miller, Gerhswin i jazz", ha
explicat una de les seves components, Mònica Solà, que també col·labora amb el
grup castellarenc Bufanúvols. Accordion Modern Music vol sobretot donar a
conèixer les possibilitats d'un instrument com l'acordió. "Creiem que està molt
menysvalorat. Volem que la gent el conegui en totes les seves vessants", ha
afegit Solà. El segon grup a actuar serà Acústic Trio. Una formació composada per
3 guitarristes, tots ells amb una dilatada carrera musical dins les files del grup
Dr.Soul. "Vam sentir la necessitat de formar un trio acústic per les ganes que
teníem de gaudir de l'essència de la gran cançó, sense artificis. Tan sols la veu i
les guitarres", ha destacat un dels membres del trio, Quim Aguasca. El repertori
musical d'Acustic Trio està centrat en els clàssics del rock com Eric Clapton i Police
però també en temes de jazz i blues. La Sala de Butxaca de l'Ateneu obrirà les seves
portes al públic a les 21.00h. L'actuació del primer grup serà a les 22h i la del segon,
a les 23h. L'entrada és gratuïta i hi haurà servei de bar.
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