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Torna La Mandrágora a la Sala de Butxaca de l'Ateneu

Dimecres 12 de novembre de 2003
Aquest divendres, 14 de novembre, a les 22h l'escenari de la Sala de Butxaca de
l'Ateneu de Castellar del Vallès, acollirà un nou cicle de La Mandrágora. Els
encarregats de donar el tret de sortida a aquest cicle de tardor-hivern són les
formacions Lloviendo i El loco Educado, que actuaran a les 22h i a les 23h,
respectivament, i oferiran diferents versions de cançons de pop-rock. Segons ha
explicat un dels components del grup Lloviendo, Francesc Ejarque, "nosaltres
interpretarem temes de Phil Collins, Maná, Sopa de Cabra i Oasis, entre
d'altres". La Mandràgora és una iniciativa que va néixer l'octubre de 2002 amb la
voluntat de donar resposta a tots aquells músics castellarencs, professionals o no,
que tenien ganes de mostrar el seu treball al públic. Segons el tècnic de Lleure de
l'Ajuntament, Vicenç Altimira, "l'èxit de la iniciativa va ser rotund. Moltes
vegades la sala s'omplia fins al centenar de persones. Això és molt, tenint en
compte que n'hi caben seixanta". La Mandràgora, que es va crear com una
iniciativa musical, també va donar cabuda a d'altres expressions artístiques com
lectura de poemes, el relat de llegendes de Castellar i sessions d'audiovisual.
"Continuarem amb la mateixa filosofia per aquesta nova temporada, sobretot
de cara al cicle que va de gener a juny, on el públic de Castellar trobarà
propostes molt variades i innovadores", ha subratllat Altimira. Per aquest cicle de
tardor-hivern, La Mandràgora brinda la possibilitat a 6 grups de música de tocar a la
Sala de Butxaca de l'Ateneu. Malgrat que no són tots de Castellar, guarden vincles
amb la vila. La següent cita de La Mandràgora tindrà lloc el proper divendres, 12 de
desembre, amb l'actuació dels grups “Trio Acústic” i “Trio d'acordions”. El cicle de
tardor-hivern acabarà el divendres, 26 de desembre, amb “WUADALUPE” i
“JOAN MARTÍ amb romanç de jazz”. 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 grup, a les 23h. L'entrada és gratuïta i hi haurà servei de bar.
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