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Cançons i música per la Pau i el rock heavy d'un noi de 12 anys
avui a la Mandràgora

Divendres 6 de febrer de 2004
La sala de butxaca de l‘Ateneu acollirà el proper divendres, 6 de febrer, a partir de
les 22h, la primera actuació de la nova temporada hivern-primavera 2004 de la
Mandràgora.en el marc del segon cicle de La Mandràgora. D'una banda, actuarà
Aturem la Guerra amb el seu espectacle Música i poemes per la Pau i de l'altra el
públic podrà gaudir de la guitarra eléctrica de Jairo, un castellarenc de tan sols dotze
anys. La Plataforma Aturem la Guerra de Palau-Solità i Plegamans oferirà un recital
de poesies i músiques vinculades amb la pau. Una proposta que va néixer arrel de la
guerra contra Irak. "Tot i que aquesta guerra, en teoria, ja s'ha acabat, encara
resten molts d'altres conflictes. Nosaltres creiem que amb la música i la poesia
la gent pot reflexionar i dir no a la guerra", ha manifestat el director de
l'espectacle, Alfons Parés. El repertori del muntatge inclou tant música en directe
com d'enregistrada. Imagine de John Lennon, Escrit a la paret de Pep Sala, Nanas de
la Cebolla de Joan Manel Serrat, entre d'altres temes i composicions musicals,
ompliran la sala de Butxaca de l'Ateneu a partir de les 22.00h. Els poetes triats per
vestir l'espectacle de paraules amb missatge tenen diverses procedències. "Autors
catalans com Martí i Pol i Joan Oliver, poetes espanyols com Rafael Alberti i
Lorca i d'altres escriptors estrangers com Bertolt Brech seran presents al llarg
de tot l'espectacle", ha explicat Parés. Un muntatge que aplegarà gairebé una
vintena d'artistes entre rapsodes i músics La segona actuació que començarà al
voltant de les 23:00h. crida l'atenció, sobretot, per la joventut del músic que la
protagonitzarà. Es tracta del jove castellarenc Jairo que oferirà un concert de
guitarra elèctrica. El seu repertori es basa en música heavy i diverses balades. "Des
dels cinc anys que toco la guitarra. Els grups heavies com AC/DC, Iron Maiden
i Metallica són els meus preferits" ha explicat el jove Jairo. Aquesta és la seva
primera davant d'un públic nombrós. "Estic una mica nerviós però estic segur que
anirà bé", ha manifestat Jairo. La següent cita de La Mandràgora tindrà lloc el
divendres, 5 de març, amb dos quartets ben diferents. La primera formació és David
Sánchez Quartet i es tracta d'un grup de Castellar que fa versions de pop, rock, jazz i
fusió. El segon grup serà Amadeu Casas Quartet que porten un repertori de blues.
La següent cita de La Mandràgora tindrà un to més teatral. Serà el divendres 2
d'abril i anirà a càrrec de Mònica Mimó i Marina Antúnez que presentaran una
selecció de textos a dues veus. Aquest mateix dia també hi actuaran Pautanàsia
Activa Band amb una selecció de temes propis i versions acústiques. El 16 d'abril la
formació Van de Vinatxo faran un concert amb la col·laboració d'una vintena de
músics més. Els Víctima i Botxí i Bossa Nova Quartet hi actuaran el proper 7 de
maig. Els encarregats de cloure la temporada hivern-primavera 2004 seran dues
formacions castellarenques; Natalia Garrido i Companyia amb un repertori de Pop
Acústic i Adam's Appel Grup amb un concert de funky jazz. La Sala de Butxaca de
l'Ateneu obrirà les seves portes al públic a les 21.00h. La primera actuació serà a les
22h i la segona a les 23h. L'entrada és gratuïta i hi haurà servei de bar.
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