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L’humorísta de Buenafuente, Berto Romero, serà a Sabadell el 5 de juliol Bs Rets presenten disc a La Faràndula el 20 de setembre, abans que a BCN

Els germans Urpí porten a Sabadell 
Lax’n Busto, Berto Romero i Els Rets
La productora d’espectacles UiU promet una gran sorpresa més endavant

La productora d 'espectacles 
a Sabadell UiU, inicials que 
fan referència als dos ger
mans Urpí, tornen a la càrrega 
després de mesos d'aparent 
inactivitat.

I tornen fo rts  anunciant tres 
espectacles im portants. Els 
primers en arribar a Sabadell 
seran Lax'n Busto el 7 de 
juny.

El 5 de ju lio l prendrà el relleu 
l’humorista popularitzat al pro-

V.COLOMER grama televisiu Buenafuente, 
Berto Romero.

El concert més esperat tin 
drà lloc a La Faràndula el 20 
de setembre, a les 9 de la nit, 
on Els Rets presentaran la se
va nova gira i disc encara per 
gravar i encara sense títol.

El presentaran a Sabadell 
ju s t després de fer-ho al Fes
tival de Música Viva de Vic i a 
Tarragona, la «pàtria» dels tres 
components del grup.

Així doncs, abans d 'anar a 
Barcelona, el primer recital en

to ta  l’àrea metropolitana serà 
a Sabadell.

S’anuncia un 
misteriós concert 

d ’un grup «que serà 
molt sonat»

Però UiU anuncia també un 
quart i m isteriós concert, del 
qual mantenen l ’anonimat per

estrictes instruccions dels ma- 
nàgers del grup. «Serà molt 
sonat, diuen els organitzadors, 
però no podem dir res».

Lax’n Busto
Pel que fa al de Lax'n Busto, el 
7 de juny, se sap que presen
taran el seu últim  treball Tot és 
més senzill.

Es tracta d 'un recull ampli 
de noves cançons i una nova 
mirada endins, per a projectar 
noves sonoritats i propostes 
amb l'ànim a més autèntica de

Lax'n'Busto. L’espectacle sor
prèn a tothom , incondicionals
0 no, per la seva amplitud i la 
seva senzillesa. El seu directe 
presenta la nova proposta de 
cançons, de perfil més íntim, 
sense perdre l’essència d'un 
dels grups amb un dels direc
tes més enèrgics en el panora
ma català.

Berto Romero
Per la seva banda, el 5 de ju
liol Berto Romero presentarà 
el seu espectacle Sigue con 
nosotros.

A punt de fer els 40  anys. 
Berto ha après bones lliçons 
de la vida que vol compartir 
amb el seu públic.

Superats complexos i trau
mes, observa amb perplexitat
1 pànic com n’estan apareixent 
de nous.

Segueix també obstinat en 
cantar, ballar i explicar la seva 
vida... i la dels altres ■

FLAIXOS

►  Representacions 
teatrals a la cava de la 
Bodega Coca

El proppassat cap de 
setmana, la companyia 
sabadellenca Pendientes 
de un Hilo va inaugurar la 
cava de la Bodega Coca 
com a espai teatral amb 
l'obra «Joc de dames», 
una comèdia d 'hum or 
negre protagonitzada per 
tres dones que expliquen 
els seus problemes des 
d 'una perspectiva un pèl 
esperpèntica. A banda 
del bon nivell de les 
intèrprets, la peculiaritat 
de l'escenari, a la cava 
de la h istòrica bodega 
del carrer Brutau, va 
crear una ambientació 
peculiar. Segurament, la 
programació de petites 
peces teatra ls  seguirà en 
aquest espai. De moment, 
aquest divendres hi haurà 
una cata de cerveses

Pendientes de un Hilo representant «Joc de dames» a Cal Coca

a càrrec de l'expert Sami 
Claret.

Monòleg de Manu 
Baeza al Drinkking
Aquest dijous, a partir de les 
23 hores, el popular còmic 
Manu Baeza protagonitzarà un 
monòleg a la sala Drinkking 
del carrer Rocafort.

Música en directe i 
sessió del DJ Patrick Grau 
a la sala Dharma
També aquest dijous, però a 
partir de les 10 de la nit, la 
sala Dharma (Via Massagué 
15), programa l’actuació del 
grup Investigación Sonora 
Loopsystem, form at per

Juantxín Osaba (veu í 
guitarra), Martín Meléndez 
(cello) i Loopnavarro (teclats i 
votons). Després del concert 
començarà una sessió de 
funky i rock a càrrec del 
polifacètic artista  i discjòckey 
sabadellenc Patrick Grau.

^  El còmic badienc 
Miguel Àngel Marín actua 
al Green House

Un dels còm ics vallesans amb 
més projecció, el badienc 
Miguel Ángel Marín, actua 
aquest divendres, a partir 
de les 11 de la nit, a un pub 
que es com si fos casa seva, 
perquè és un dels locals 
on es va donar a conèixer.
Es tracta del Green House, 
s itua t a l'Eix Macià, que cada 
divendres programa monòlegs 
i espectacles d'humor. Val a 
dir que Miguel Àngel Marín 
sempre varia el seu repertori, 
i per tan t cada espectacle 
és diferent. L'entrada serà 
gratuïta amb consumició 
obligatòria.

^  Doble concert al Wild 
Geese amb Mucca Failate 
i The Reals

El local sabadellenc que 
més aposta per la música 
en viu. The Wild Geese, 
programa concerts per partida 
doble. Aquesta nit, a partir 
de les 23  hores, la banda 
sabadellenca Mucca Failate 
pujarà a l'escenari i demà 
a la mateixa hora ho farà 
el grup The Peals, també 
amb forma acústic. D’altra 
banda, queden pocs dies 
per l ’ inici del 3er Concurs de 
Músics que organitza aquest 
pub de la plaça de l'Àngel. 
Concretament, començarà 
el d issabte 25  de maig. i 
ho farà amb els grups Si se 
acuerda Cris, Bad Students 
i Oido y Roma. Cada grup o 
solista tindrà 4 0  m inuts per 
dem ostrar a l’escenari to t allò 
que sap fer a nivell musical, 
Un ju ra t qualificat, i el mateix 
públic, valorarà els que 
passen a la propera fase, que 
començarà a finals de juny.


