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aquestes sessions, la sala s’impregna 
d’una atmosfera gairebé màgica que us 
transportarà a una altra època, on la 
‘big band’ posa música i ritme a una 
trobada entre amants del jazz de totes 
les edats i més d’un centenar de 
ballarins que converteixen el concert en 
una veritable festa.

LDTAM: Oscar Palacios + 
convidats Salamandra Sala 2. Av. 
Carrilet, 301. Av. Carrilet (L1-FGC). 19 
h. LDTAM és l’acrònim de ‘Los 
domingos todos a misa’, una festa per a 
fans del Row14 que organitza la sala 
Salamandra. Un dels protagonistes de 
la tarda-nit serà el DJ Oscar Palacios, 
un DJ habitual a la sala de Viladecans 
però també a altres clubs com el Florida 
135 o el Boulevard.

Dilluns, 27
Barcelona Vice City Jamboree. Pl. 

Reial, 17. Liceu (L3). 0.30 h. 5 €. Tots 
els dilluns després de les ja conegudes 
‘WTF Jam sessions’, comença al 
Jamboree la ‘Barcelona Vice City’ Hi 
trobareu la millor selecció musical de 
r&b, hip-hop i dancehall de la mà del DJ 
Mastie. 

Nasty Mondays: Madmax & 
Sören Sala Apolo. Nou de la Rambla, 
113. Paral·lel (L2-L3). 24 h. 14-15 €. 
Nasty Mondays és un pretext per 
ballar, cantar i cridar tots els dilluns. És 
una festa directament relacionada amb 
l’escena skate, surf  i ‘snowboard’ en 
què sona rock, pop, indie, garatge i 
electro rock. Des de Led Zeppelin, The 
Killers, Mötley Crüe a Daft Punk.

Dimarts, 28
Pink Doves: Nemo Cherry La 

Boîte Barcelona. La Rambla, 33. Liceu 
(M:L3). 24 h. 5 €. Aquest DJ i productor 
de Barcelona porta 20 anys dins de 
l’escena electrònica. És fàcil notar la 
seva inclinació, però aquest jove artista 
no tanca el seu gust dins d’un sol 
gènere. Més aviat la seva intuïció és el 
seu principal instrument.

Raw Rebels Sidecar Factory Club. 
Pl. Reial, 7. Liceu (L3), Jaume I (L4). 
0.30 h. 5 € amb consumició. Tots els 
dimarts el Sidecar acull la Raw Rebels, 
una sessió on podreu ballar al ritme de 
la millor música dels anys 40, 50 i 60 
amb DJ nacionals i internacionals.

Dimecres, 29
 Caníbal Sound System: 

Reggae Factory Sala Apolo. Nou de 
la Rambla, 113. Paral·lel (L2-L3). 0.30 
h. De 9 a 12 €. Després de l’èxit de 
l’inauguració, on més de 1200 persones 
van ballar música jamaicana com si no 
hi hagués demà, torna la cita mensual 
amb el ‘Reggae Factory’, el club de 
reggae més populós de Barcelona.

 Garnica + Pablo Sánchez 
Moog. Arc del Teatre, 3. Drassanes 
(L3). 24 h. 5 €. Si fa un any encara 
relacionavem Garnica amb ‘tech-
house’, us podem confirmar que 
l’expressió se li ha quedat curta gràcies 
al LP ‘Fool Again’. Un treball impecable 
de house amb infinitat d’influències 
que inclouen el ‘downtempo’, 
l’empremta old school i la dosis justa de 
disco i 80, que ens va deixar 
bocabadats. Les sessions 
tendeixen  cada cop més cap a un deep 
house poderós i molt variat. 

La Laura Freijo (Santa Coloma 
de Gramenet, 1970) és una dona 
que s’enamora amb facilitat. I ho 
viu de forma intensa. Ella no 
sent papallones a l’estómac. Sent 
escarabats. Quan coneix a una 
noia que li agrada li surt el cor 
per la boca. Quan li trenquen 
–cosa que li ha passat sovint– es 
desespera. S’enfonsa. I en totes 
les situacions li agafa la dèria 
d’escriure poemes o, més 
concretament, el que ella 
anomena pensapoaments, una 
barreja entre reflexions i poesies 
fruit del seu enginy i que li 
agrada compartir.

Durant el mes de gener, cada 
dimecres a la sala Cincómonos, 

es pot veure Soy lo que estás 
buscando, un espectacle on la 
dramaturga recita una bona 
colla dels seus pensapoaments al 
mateix temps que explica 
històries i fins i tot canta cançons 
pròpies com ara La novia bollera. 
Tot i que està sola a l’escenari, no 
es tracta exactament d’un 
monòleg sinó més aviat d’un 
recital gamberro on fa “un 
striptease emocional”, una 
definició que assegura haver 
robat d’una de la micropoeta 
madrilenya Ajo i que recomana. 

Amb l’única companyia d’un 
faristol, un micròfon i un got 
d’aigua, Freijo es despulla 
sentimentalment i comparteix 

amb el públic alguns dels seus 
fracassos amorosos, parla de la 
relació amb les seves amigues o 
descriu de forma detallada tots 
els tipus d’amor que coneix. 
També ret homenatge a 
escriptores a qui admira, com 
ara Carmen Martín Gaite, i a 
actors com Pepe Rubianes. I tot 
amb molt sentit de l’humor.  

La poesia, en veu alta
Freijo, que va estudiar 
periodisme i ha treballat molts 
anys a la ràdio, fa més de vint 
anys que escriu poemes. Al 
principi ho feia només per a ella. 
Però més tard va començar a 
compartir-los, convençuda que 
la poesia en veu alta arriba 
millor a la gent. Fa dos anys es va 
inventar aquest espectacle de 
petit format que ja ha 
representat més de setanta 
vegades en tot tipus de locals, 
des d’associacions culturals fins 
a bars i restaurants, i en diverses 
poblacions. Aquesta, però, és la 
primera vegada que es pot veure 
de forma regular a Barcelona. 

Ja fa un parell d’anys que 
Freijo va deixar del tot de banda 
el periodisme i es dedica només 
al món artístic. Es considera, 
sobretot, dramaturga, però si cal 
pujar a l’escenari, ho fa. Sense 
vergonya. Des del 2000 forma 
part del Projecte Vaca, una 
associació de creadores 
escèniques constituïda el 1998.

Ha estrenat diversos textos i, 
actualment, combina les 
representacions del seu recital 
amb els assajos del seu pròxim 
espectacle, Refugi a les Rocoses, 
una obra de teatre que ha escrit i 
dirigit i que es podrà veure al 
Versus a partir del 13 de febrer. 
Les protagonistes són tres 
amigues, d’orientacions sexuals 
diverses, que celebren el 40 
aniversari d’una d’elles a un 
refugi a les Rocoses en ple 
hivern. “És una comèdia bruta 
plena de moments sorprenents, 
impossibles i absolutament 
hilarants”, ens explica. Suada 
però contenta, recull de terra els 
papers amb els poemes que ha 
anat llençant durant el recital. 
Com ella mateix afirma, potser 
no és exactament el que esteu 
buscant. Però si la descobriu, 
segur que passareu una bona 
estona. 
 
SOY LO QUE ESTÁS BUSCANDO
Cincómonos  
Dimecres 22 i 29. 21 h.  

Striptease del cor
La dramaturga Laura Freijo es despulla cada 
dimecres a la sala Cincómonos. Josep Maria 
Sarri escolta els seus ‘pensapoaments’  

La poesia dels escarabats a l’estòmac.
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