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La India Martínez y Tamara actúan 
hoy en el restaurante La Cerdanya
Los tickets para esta cena-concierto ya se han agotado

X.R.

FLAIXOS

Esta noche, el restaurante 
La Cerdanya, situado en la ca
lle del mismo nombre de Sant 
Quirze, acogerá una nueva 
cena-concierto con cantantes 
de primera línea. En esta oca
sión, la actuación será doble, 
y con artistas que cuentan con 
numerosos seguidores: India 
Martínez y Tamara.

Tanta ha sido la expectación 
despertada que el estableci
miento ha agotado los tickets 
para esta velada, teniendo en 
cuenta que se trata de una 
cena-concierto y las reservas 
son por mesas (solo alguna 
cancelación de última hora po
dría liberar algún espacio).

India Martínez, triunfadora 
en la última gala de los Pre
mios Cadena Dial, actuará por 
primera vez en nuestra comar
ca, y entonará canciones que 
le han dado gran fama, como 
«los gatos no landran*, «90 mi
nutos» o «Vence el amor», en 
una singular fusión de flamen
co, pop y música étnica. Tama
ra, que ya sabe qué es triunfar 
en La Cerdanya, deleitará al 
público con sus boleros ■

India Martínez abandera el nuevo flamenco-pop de raíz

J & É *
Tamara deleitará al público con sus boleros

Macedònia 
presenta el 
disc «Flors» 
a Sant Cugat

C. C.

SANT CUGAT- Les noves i 
joves fruites de Macedònia 
canten les cançons de l'últim 
disc, F\ors, aquest diumenge 
(18h.) al Teatre-Auditori de 
Sant Cugat.

El grup vallesà ha fet un tre
ball ple d’optimisme i vitalitat, 
que gira al voltant de la felici
ta t i del fet que regalar flors 
genera somriures, alegries i

La nova generació de Macedònia

efectes positius en les perso
nes.

Però també hi ha lloc per a la 
reivindicació, la solidaritat i la 
reflexió sobre els temps actu-

D S.

ais. Per exemple, Som escola 
és la cançó oficial del grup 
d'entitats que s'ha organitzat 
per reafirmar el seu recolza
ment a l'escola catalana ■

«No/nato», dansa amb 
premi a L’Estruch

c. c.

La companyia de dansa de 
Costa Rica Innato va guanyar al 
Certamen de Burgos del premi 
«Estruch» que consisteix en 
poder fer una residència i pos
terior estrena del seu especta
cle a i'equipament municipal 
L’Estruch.

Per aquest motiu aquest dis

sabte (Sant Isidre, 140; 21h) 
s ’ha programat «No/nato», 
coreografia que després aprofi
taran per presentar a València 
i al juny al Festival Cadiz en 
Danza.

A més de la primícia, estu
diants de Batxillerat de la ciu
tat els han conegut i filmat en 
el marc del taller pedagògic 
«Enfocant L’Estruch» ■

►  Tribut a Bruce Springsteen al Teatre Sant Vicenç

El guitarrista i cantant Sergio Gisbert fa un tribut acústic 
a Bruce Sprinsgteen i al rock americà amb un concert 
que tindrà lloc aquest dissabte al teatre Sant Vicenç de 
la Creu Alta (Montllor i Pujal, 103). Les entrades es venen 
a 10 euros (8 euros pels socis). Gisbert és el líder del 
projecte Spirits in the Night, que fa versions de rock en 
general i Bruce Sprinsteen en particular». Amb ells ha tocat 
arreu d’Espany i fins i to t a la convenció de fans més gran 
d'Europa a Rotterdam el 2008.

►  El power-pop indie 
de Médisson vuelve 
al Griffin este sábado

El directo enérgico del grupo 
local Médisson vuelve este 
sábado (23.30h) al Griffin de 
Ca n'Oriac (La Segarra, 25) 
con su power-pop indie en 
castellano y muchos temas 
originales. Su videoclip del 
tema Los dados acumula 
ya más de 18 mil visitas en 
Youtube.

►  Més funcions 
del musical «Company» 
a Tespai Àgora

Els alumnes del taller de 
teatre musical de Ferran 
Guiu reprenen les funcions 
de Company, de Sondheim, 
avui (21.30h) i demà (21h.) 
i continuaran els dies 5, 6.
7 i 8 de juny. La peça gira I 
voltant de la decisió entre el 
compromís o la soltería del 
protonista. en Bobby.

Innato son de Costa Rica

«Matem els homes», 
de Manuel Dueso, 
a LrAlternativa Teatre

- j
L’obra de Fautor sabadellenc es representa fins diumenge

C. C.

Clara Arnas, Lorena Her
nández, Laia Ferré i Adriana 
G. Andreo interpreten les 
quatre dones que están a 
punt de ser jutjades pels 
respectius assassinats a 
Matem els homes, obra del 
sabadellenc Manuel Dueso 
que es va estrenar dijous a 
la petita sala L'Alternativa, 
on es repetirà aquest dissab
te (22h) i diumenge (19h).

La sala, aparentment un 
teatre, es converteix en una 
sala de confessions.

El públic es converteix in
voluntàriament en el jutge 
d'aquestes quatre històries i 
el destinatari de les confes
sions de les protagonistes, 
que en certa manera dema
nen comprensió i llibertat.

Aquesta producció de Fora 
de Text i Santi Monreal va 
ser estrenada al Porta4 de 
Barcelona ■


