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Música

Nova sala de música a l’edifici de l’Índex de Sant Sadurní

L’Ajuntament de Sant Sadurní
ha condicionat una de les sales
de la planta baixa de l’índex per
tal d’adequar-la a nous usos, en
aquest cas com a nova aula per
a l’escola de música municipal.
L’actuació ha consistit a crear

una nova estança amb un major aïllament acústic, actuant
en el sostre, les parets i el terra.
També s’ha instal·lat una porta
acústica a l’accés principal i finestres de dues fulles, i s’han
reforçat els punts de llum.

///// Música | Concert al Vendrell//////////////////////////////////////////// ///// Titelles | Espectacle familiar///////////////////////////////////////////

Chicuelo i Mezquida La Xarxa celebra el
porten el seu flamenc 26è aniversari amb un
a l’Auditori Pau Casals espectacle de titelles
// Reconeguts El concert d’aquest dissabte reuneix

// A PARTIR DELS 3 ANYS Parla del vincle entre nets

dos dels artistes més creatius del panorama jazzístic i avis a través d’una història sensible i divertida
/////////////////////

3d8
Vilafranca

CHICUELO - MARCO
MEZQUIDA
Auditori Pau Casals
del Vendrell
Disabte 6, 20h

3d8
El Vendrell
La programació del Temporada a l’Auditori Pau Casals
continua demà dissabte
amb la música de Chicuelo
i Mezquida (amb la inestimable percussió de Paco de
Mode).
Juan Gómez Chicuelo és un
dels guitarristes més destacats del panorama flamenc
i un dels compositors més
prolífics i interessants de les
últimes generacions. En la
seva extensa carrera, el seu
nom apareix acompanyat de
reconeguts cantaores com
Enrique Morente, Miguel
Poveda, Duquende, Mayte
Martín, Rancapino o Chano
Lobat.
També Marco Mezquida és
un dels millors pianistes de
jazz del país. Així, el concert
de dissabte reuneix dos dels
artistes més creatius del panorama jazzístic espanyol.
D’aquesta manera, l’Auditori
Pau Casals podrà comprovar

Tres músics de renom actuen demà al Pau Casals | 3d8
com Mezquida i Chicuelo
proclamen el seu amor a la
música, expressen la seva
mútua admiració, dialoguen
en llibertat i fugen d’etiquetes, prejudicis i compromisos.
Guitarra flamenca i piano

El seu nou disc inclou vuit
nous diàlegs entre la guitarra flamenca i el piano. El
títol de l’àlbum és un homenatge a Paco de Mode i també una manera de subratllar la profunda connexió
musical i personal entre els
dos músics, i una declaració
d’intencions: alhora que publiquen el seu segon àlbum,
ens anuncien que n’hi haurà
un tercer.
No hay dos sin tres és un disc

intens, sofisticat, en què conviuen bulerías, un tanguillo
contemporani, una peça a
ritme de zapateado, alguna composició amb aromes
brasilers i també una balada
onírica. L’èxit del primer treball els va portar a fer més de
70 actuacions en directe als
principals escenaris i festivals del món, com la Kölner
Philharmonie, Tokyo Jazz
Festival, Jazzahead!, Jazzaldia, Festival de Jazz de Barcelona, Bimhuis i el Festival de
Jazz de Buenos Aires i de Mar
de Plata, entre molts altres.
Les entrades per al concert
són numerades i es poden
comprar a través de www.
temporada.cat o de manera
presencial a la recepció de
l’EMMPAC de 10 a 13h.

La Xarxa de Vilafranca va
néixer el març de 1995 gràcies a un grup de voluntaris
compromesos amb la cultura
catalana que van començar a
programar espectacles familiars en català a Vilafranca del
Penedès. Al principi ho feien
amb el nom de Moviment
Rialles de Catalunya, delegació funcional d’Òmnium
cultural, i l’any 1995 es va
crear la Fundació Xarxa per
la promoció de l’espectacle
infantil i juvenil, de la qual
formen part 51 grups locals
arreu de Catalunya.
Vint-i-sis anys oferint una
programació d’espectacles
familiars continuada, estable
i en català.
Aquest diumenge, al teatre
Cal Bolet (11.30h) tindrà lloc
l’espectacle de titelles Adeu,
Peter Pan, de la companyia
Festuc Teatre, que ha guanyat
diversos premis: premi Feten
2019 al Millor espai escènic,
premi 21a edició de la fira de
teatre de Castella i Lleó 2018,
candidat als premis Max 2019
de les arts escèniques i finalista al premi de la Xarxa Alcover de la 30a Fira de teatre
infantil i juvenil de la Mostra
d’Igualada del 2018.

El muntatge ha estat guardonat en diferents festivals | 3D8
Un espectacle que parla del
vincle entre nets i avis amb
una història sensible i divertida, recomanada a partir dels
3 anys.
Aforament al 50%

Donada la situació sanitària,
l’ocupació de la sala està limitada al 50% de l’aforament
amb butaques bloquejades a
la dreta i a l’esquerra de cada
seient ocupat. Per als espectacles familiars es permet
que la unitat familiar segui al
costat, prèvia consulta a l’acomodador de sala.
Les entrades tenen un preu
general de 6 € i s’han d’adquirir a partir dels 3 anys d’edat.
Hi ha descomptes per a famílies monoparental i nombroses (25% per a tots els membres), per a persones en atur
(25%), per a persones amb
discapacitat i acompanyant

(50%) i per a persones que
resideixin a Vilafranca que
siguin jubilades, pensionistes i amb el Carnet Blanc de
l’Ajuntament de Vilafranca
(50 %). Per adquirir entrades
amb descompte a la taquilla
cal presentar el document
acreditatiu en el moment
de comprar-les. Les entrades
amb descompte per internet
requeriran la justificació del
descompte per accedir a la
sala. Es poden adquirir entrades a www.espectacles.vilafranca.cat o bé a la taquilla
del mateix teatre Cal Bolet els
dijous a la tarda no festius, de
18 a 20h, i el dia de l’espectacle a partir de les 11h.
Per celebrar l’efemèride, la
Xarxa de Vilafranca realitzarà entre els espectadors un
sorteig d’entrades per a l’espectacle de l’11 d’abril Quan
les nenes volen alt.
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