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La cantant argentina 
Sandra Rehder porta 
el tango al cicle «Elles»
És l ’ambaixadora del gènere a Europa

JOSEP ACHE

En l’escena musical de 
Barcelona, a considerar entre 
les més creatives i cosmpoli- 
tes del món en aquests inicis 
de m il·leni, la cantant argenti
na Sandra Rehder s 'ha conver
tit  en una referència il·lustre 
i imprescindible a aquestes 
alçades. Des de la capital ca
talana. on viu des del 2001, 
ha projectat el tango en els mi
llors escenaris, en gires arreu 
d'Europa a més d'Argentina, i 
ju n t amb altres grans músics.

Al Jamboree, l ’emblemàtic 
club de jazz de la Plaça Reial, 
es recordaran per sempre més 
els recita ls que hi acaba de cre

ar ju n t amb el guitarrista bra
siler Euclydes Matos, a cavall 
entre el tango, la bossa nova 
i, amb ella, el jazz. També l ’any 
passat va celebrar a l'Auiditori 
el desè aniversari del seu arre
lament a Barcelona amb un al
tre gran recital, tito la t Tributo a 
Piazzola, amb Horacio Fumero, 
Pablo Logiovine, Manu Estoa y 
Pablo Giménez.

C ontem porània i sensible

De Finlàndia a Itàlia, sol ser re
querida no tan so ls als grans 
festivals de tango. Fa pocs me
sos va actuar a Berna amb el 
pianista Cario Lang, i al Teatro 
Moderno de Fusignano, Itàlia, 
amb el quitent de Silvio Zalam-

Sandra Rehder porta deu anys a Barcelona, des d’on projecta el seu art arreu del món

bani. Aquest divendres (22 
h) al cicle Elles de l’Alliance 
Française (Sant Joan, 35),
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Pepa Roldan, Marta Planella i Marta Valero, del grup 3 A 3, interpreten bossa, bolero i fado

El concurs «The Quiz Show» i les 
cançons de 3 A 3 a l’Espai Àgora
L’escenari de Sant Oleguer es suma al 30 Nits avui i demà

REDACCIÓ

L’eclecticisme en un for
m at proper de cafè-teatre que 
caracteritza l'Àgora del centre 
cfvic de Sant Oleguer es suma 
al festival municipal 3 0  Nits, 
avui amb un concurs i demà 
amb un concert.

The Quiz Show -avu i, 21.30h  
a 6  euros l'en trada - és un 
emocionant concurs en què 
es posen a prova la memòria i 
la imaginació dels equips par
ticipants. Les cinc rondes de 
preguntes plantegen interro
gants sobre tem es d 'actua lita t 
i també caldrà superar altres 
reptes, com el de form ar la 
paraula més llarga, desxifrar 
jeroglífics, endevinar personat
ges o fer operacions de càlcul

mental, entre m olts altres. Un 
espectacle de màgia comple
menta aquesta original pro
posta.

D 'altra banda, demà diven
dres (21.30h; 10 euros) és el

El concurs posa a 
prova la memòria 
i imaginació dels 

participants

torn de 3 A 3, un espectacle 
que es desenvolupa a partir 
d 'una demanda al públic. La 
narradora començaria així: 
"Imaginin que són els habi
tan ts  del cràter-37, al sudest

de la quarta de les set llunes 
de Júpiter i que un bon dia 
lunar aterra una esfera que, en 
obrir-la-, apareix del seu inte
rior una sèrie d 'objectes, entre 
ells un que conté musica-.

Es presenta com «un espec
tacle musical dinàmic i versà
til, en el qual tres cantants- 
músics interpreten tres estils 
musicals (bossa, bolero i 
fado) amb noves sonoritats 
per aquests estils, gràcies als 
seus originals arranjaments 
per aquesta formació galàc
tica. que es transform a a cada 
tema.

Elles són Pepa Roldan (veu, 
guitarra, teclats, harmònica). 
Marta Planella (veu, baix elèc
tric, violoncel) i Marta Valero 
(veu i teclats) ■

compareixerà en form at de 
trio. amb Manu Estoa (guitarra) 
i Pablo Logiovine (bandoneón).

FLAIXOS

Tango contemporani amb mol
ta sensib ilita t, una gran veu i 
obertura en el cor i l ’oïda ■
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►  Performance del col·lectiu Starter a L’Estruch

Dins el festival 30  Nits, el col·lectiu sabadellenc Starter 
reivindica el dret dels objectes inservibles de tornar a ser 
ú tils per a la societat que e ls va crear en una actuació de 
música i performance que arriba demà divendres a L'Estruch 
(entrada gratuïta) a les 22h. Ivan Merino, Joanjo Vendrell, 
Almudena Conesa, Agustí Caixach i Clàudia Permanyer 
són dissenyadors, enginyers, fotògrafs i custom izers que 
mostren fisn avui el seu projecte Psycotron AX (en què 
donen una nova vida a un cotxe) al Museu d 'Art.

►  Sigue el Concurso de 
Músicos en el Wiid Geese

Este jueves y viernes, 
seguirá desarrollándose el 
Concurso de Músicos que 
organiza el pub The Wlld 
Geese, a partir de las 23h. 
Hoy será el turno para los 
grupos, con Arrie, Nonaim y 
Oído y Roma, m ientras que 
mañana, en la categoría de 
solistas, actuarán: Agosto y 
Septiembre. Antonio Maries 
y Antonio Quintana.

►  Impropón regresa a 
The Creen House
El viernes volverá al 
escenario de The Green 
House, en el Eix Macià, el 
grupo Impropón. con sus 
improviscaciones de cine. A 
partir de las 23  horas.

►  Monólogo del artista 
de Paramount Comedy 
Dani Ales en Metropolitan

Metropolitan, el primer club 
de la comedia de Sabadell 
(Quintana. 90) anuncia para 
este viernes la actuación de 
un monologuista forjado en 
Paramount Comedy. Se trata 
de Dani Ales, un consumado 
especia lista en humor 
‘close-up’ , que ya sabe qué 
es triunfar en televisión 
gracias a su irónico enfoque 
de la vida y análisis de la 
interacción humana. Como 
cada viernes, se ofrece al 
público la posibilidad de 
cenar en la misma sala por 
solo 8  euros, con bebida 
incluida. Después de las 
actuaciones, Metropolitan se 
transforma en bar-musical.


