Ajuntament de Castellar del Vallès
Actualitat
La Mandràgora viurà un Sant Esteve amb molta rumba i jazz
Dimarts 23 de desembre de 2003
El proper divendres, dia de Sant Esteve, 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
Wuadalupe i Joan Martí amb Romanç de Jazz. L'espectacle de divendres oferirà al
públic de La Mandràgora dues propostes ben diferents. D'una banda, Wuadalupe,
que està composada per 8 músics, proposa un repertori amb molta rumba i bossa
nova. "La música que fem és sobretot per escoltar. Temes propis amb ritmes
molt fusionats i molta percussió", ha explicat el baixista del grup, Gerard Cantero,
que també col·labora amb el grup castellarenc Macedònia. "Trobo molt bé una
iniciativa com la de La Mandràgora. Ja era hora que és fes una cosa semblant
perquè hi ha molts músics a Castellar", ha manifestat Cantero. La segona
actuació és la del castellarenc Joan Martí amb el seu Romanç de Jazz. Es tracta d'un
muntatge que proposa reivindicar la figura del contrabaixista en el jazz. "Explico
històries associades amb el paper del baixista. De passada reclamo el seu dret a
exercir de vocalista", ha afirmat Martí. El repertori del músic vallesà ret
homenatge a clàssics del jazz com ara Over the Rainbow i Don't worry be happy.
"També faig algunes adaptacions al català d'estàndars del jazz", ha destacat
Martí. La música del contrabaix i del baix elèctric de Martí posarà ritme a la seva
veu i als petits encapçalament recitats previs a cada tema. La Temporada tardorhivern de la Mandràgora es dóna per clausurada amb aquesta doble cita. A partir del
mes de gener es donarà a conèixer la nova programació hivern-primavera 2004. 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.
Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web
Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

