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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors
de SEGRE, Lleida TV i amics del Facebook.
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV cada
dilluns, diàriament a Lleida al dia i sempre a Facebook.

Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos,
felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i
tot pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens
proposis.
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MARTA PLANES
❘ LLEIDA ❘Aquesta tarda s’estrena
alTeatreVictòria de Barcelona
el noumusical de Dagoll Dagom,
Cop de Rock, un recorregut per
la història del rock català dels
anys noranta a través de les can-
çons dels grups més importants
del moment. Entre els setze in-
tèrprets que conformen l’elenc
del musical hi ha Eva Espe-
jo, una lleidatana de 24 anys
que debuta en el món del musi-
cal.

“Representa un gran honor;
en primer lloc, pel fet de treba-
llar amb una de les companyies
més prestigioses de Catalunya,
que és Dagoll Dagom, i, en se-
gon lloc, perquè és el meu pri-
mer musical després de molts
anys de preparació.”

L’Eva participa aCop de Rock
com a ballarina i també com a
actriu, interpretant el paper de
Berta, una noia de 17 anys que
té una aventura amb el protago-
nista.“La primera part, ambien-
tada l’any 1992, explica la for-
mació d’un grup de música bar-
rejat amb una història d’amor. I
la segona, el 2004, representa la
segona oportunitat que et pot
oferir la vida.”

Tot i que l’Eva va viure l’au-
ge del rock català quan era molt
jove, va conèixer el moviment i
les seues cançons preferides són
Camins, de Sopa de Cabra, i la
mítica Boig per tu.

“A Cop de Rock també dis-
fruto molt amb la coreografia de
la cançó Corren, de Gossos, tot
i que el moment més emblemà-
tic del musical és el final del pri-

mer acte, quan tots cantem Boig
per tu.”

L’Eva va començar a ballar als
3 anys i ha estudiat a la Royal
Academy of Dance de Londres,
on es va treure el títol de tea-

cher. Posteriorment, va comple-
tar els estudis cursant comèdia
musical amb Coco Comín. Ha
actuat en diversos programes de
televisió, en videoclips i en es-
pots publicitaris.

Eva Espejo debuta al musical amb ‘Cop de Rock’ ||
L’espectacle de Dagoll Dagom s’estrena avui a Barcelona

De Lleida al Paral·lel

Actriu. L’Eva interpreta la Berta, una noia de 17 anys
“amb molta personalitat i un caràcter difícil que té
un petit affaire amb el protagonista.”

Ballarina. A més d’interpretar la Berta, l’Eva balla
en la majoria de coreografies. “Amb la que més dis-
fruto és amb la cançó Corren, de Gossos.”

Un dels moments culminants del musical ‘Cop de Rock’, en què actua Eva Espejo i que s’estrena aquesta tarda al Teatre Victòria de l’avinguda del Paral·lel de Barcelona.
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