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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 21 DE FEBRER DEL 2020

El 39è Festival de Jazz convida Ray
Lema, Catherine Russell i Avishai Cohen

Del Congo a Nova
York, via Terrassa

972 18 64 45
2x1 TOT L’ANY

TERRASSA

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

ABANS QUE ES
FACI FOSC
Un viatge pel cosmos de la mà de
Míriam Iscla
Temporada Alta

Odeon Multicines
Girona

G. Vidal

19 dies, 32 concerts i 280
artistes provinents de les
escenes nord-americana,
anglesa, francesa, holandesa, sud-coreana, congolesa, brasilera i catalana,
entre d’altres. Aquests són
alguns dels números de la
39a edició del Festival de
Jazz Terrassa, presentada
ahir a la Nova Jazz Cava
amb la voluntat, segons
Susanna Carmona, coordinadora de la mostra, de
reafirmar la seva voluntat
de “descoberta” i posar en
relleu “una escena que és
diversa i que mira cap a
molts punts de món”.
Entre les actuacions de
les quals es podrà gaudir a
Terrassa entre l’11 i el 29
de març destaquen les del
pianista francocongolès
Ray Lema, que es podrà
veure en format de sextet;
la vocalista novaiorquesa
Catherine Russell; la
blueswoman texana Trudy Lynn, un duo integrat
pels nord-americans Dave
Liebman (saxo) i Richie
Beirach (piano), el compo-

www.clubdelsubscriptor.cat

Teatre de Salt,
dissabte 14 de març,
a les 9 del vespre

C. Camí dels Carlins, 10

OFERTA 2x1
LIMITADA

de Salt

Preu de l’entrada: 24 euros

CC Espai Gironès:

Preu de l’entrada: 7,50 €

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45
DIMARTS,
EXCEPTE FESTIUS
I VIGÍLIES
DE FESTIUS
L’oferta només és vàlida
per al mateix dia i sessió.
Queden excloses de la promoció
les pel·lícules en 3D digital,
la sala Atmos (sala número 4)
i les estrenes de la setmana.

El pianista Ray Lema ■ FRANK LORIOU

sitor, arranjador, director
d’orquestra, saxofonista i
flautista Lew Tabackin i el
trompetista Avishai Cohen. El festival concedirà
la distinció Jazzterrasman 2020 a Jordi Rossy,
que és reconegut com “un
dels bateries més influents de la seva generació” a la vegada que “un
dels pioners a l’hora d’establir intercanvis entre els
músics de Barcelona i No-

No acumulable
a altres promocions

va York”. Estrenarà la seva primera residència europea amb el projecte Alto
For Two, en col·laboració
amb els Països Baixos.
El Pícnic Jazz al parc
Vallparadís finalment es
farà el 22 de març i reunirà
La Locomotora Negra,
Smack Dab i Susana Sheiman en un concert d’homenatge a Aretha Franklin i Tòfol Martínez Blues
Band. ■

Limitada a 1 oferta 2x1 per sessió
(2 entrades per sessió)
amb un màxim de 2 ofertes diàries
(4 entrades per dia)
Prohibida la revenda

LA DONA QUE
SOMIAVA
MARIACHIS
A Dojo paraules de Cultura
Escenaris 2020

Casal de Bordils,
divendres 6 de març,
a 2/4 de 9 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 3 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Cal presentar
directament la targeta
de subscriptor a la
taquilla del cinema

ORQUESTRA
SELVATANA
Cicle Cobla Orquestra

2x1 TOT L’ANY

Auditori Teatre Espai Ter de
Torroella de Montgrí,
diumenge 1 de març,
a les 7 de la tarda

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Críticateatre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Jordi Bordes

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Misèria ‘teatrera’
Sacarina
Autor: Davide Carnevali
Companyia: La Ruta 40
Dissabte, 15 de febrer (fins al 8 de
març) al Maldà. Barcelona

L

a Ruta 40 es va presentar com una companyia que posava a
escena textos que els havien atrapat. Ho van fer
amb Cúbit, de Josep Maria
Miró, i amb El llarg dinar
de Nadal, al Maldà. Ara
porten poc més d’un any
resdecobrint-se a si mateixos. S’han fet molt més interessants quan han parlat
(amb Carlota Subirós) de
l’obrerisme a Una lluita
constant o de la patètica
visió del turista a Reisefüh-

rer amb Ferran Dordal.
Aquesta setmana han estrenat Sacarina, un text
que Carnevali va escriure
fa anys a Itàlia i que ara
han reescrit junts.
En el món de l’autònom
motivat (qui no recorda la
ferotge crítica de La Calòrica a Fairfly?) ara els de
La Ruta 40 imaginen que
dos personatges poden
sortir de la misèria: tenen
paper assegurat en una
sèrie que ho petarà en una
cadena d’abast estatal.
Els artistes detecten els
abusos d’aquesta Barcelona cansada. Aquella brillantor amb què es recorda
les manifestacions a les
Rambles durant la transi-

ció (Justícia, Copi i Ocaña
al purgatori), ha caigut en
una mena de desencís. Ara
Barcelona els ressona a
soroll de turistes constants, a empipades pels increments dels preus dels
pisos o del preu del tallat
en un bareto del centre. La
Ruta 40 també ha volgut
dir-hi la seva, probablement, amb el muntatge
més autoreferencial, perquè descriuen la desil·lusió
des dels actors i actrius,
una misèria teatrera que
enriola qui entén les picades d’ullet però que potser
obvia els que no passen la
gana dels d’aquest sector.
Igualment, la misèria humana és compartida. ■

Preu de l’entrada: 15 euros

Cinema Truffaut
Girona
Plaça Jordi de Sant Jordi, s/n
de Girona
Preu de l’entrada: 6 €

DE DILLUNS A DIJOUS,
EXCEPTE FESTIUS I
VIGÍLIES DE FESTIUS

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

VALL DE NÚRIA
FORFET +
CREMALLERA
Esquí forfet
De dilluns a diumenge
Vàlid fins al 30 d’abril del 2020

L’oferta només és vàlida
per al mateix dia i sessió

Cal presentar
directament la targeta

Vall de Núria

OFERTA 2x1
Preu: 31 euros forfet/dia

de subscriptor a la
taquilla del cinema

Cal descarregar el val del nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta de subscriptor
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