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Ovella Xao inicia el tour 
de ‘#Pastureig’ amb nou 
vestuari i «molta festa»
El grup toca al teatre de L’Estruch

ESTEVE BARNOLA

El grup sabadellenc Ovella Xaof en la seva celebrada actuació a la PI. Dr. Robert pel carnaval

CARLES GASCÓN

Amb el record encara fresc 
de la seva sonada actuació al 
carnaval de Sabadell, els Ove
lla Xao desembarquen aquest 
dissabte al teatre de L’Estruch 
(Sant Isidre, 140; 22.30h) per 
presentar en concert el nou 
seu disc #Pastureig.

Serà, de fet, el que marcarà 
l'inici de la nova gira, que han 
batejat amb un joc de parau- 
!es-«PasTOUReig>— í que avui 
tindrà dos convidats especi
als, els grups amics BoNoBos 
& Cia i els Doctor Prats. Ells 
han col·laborat en la gravació 
del CD. disponible a la web.

La sala municipal apartarà 
les grades i instal·larà una

barra de bar per acollir l'actua
ció dels sabadellencs. El grup 
ha avançat que estrenarà ves
tuari sorpresa i tota una acu
rada posada en escena que 
tindrà, sobretot, «moltíssima 
festa i intensitat», explica Aniol 
Riba, un dels components.

El concert, que a més dels 
temes nous inclourà algun 
del primer disc (Trampera 
matinera), -està preparat al 
mil·límetre», diuen. Atrezzo, 
coreografies i un grapat de sor
preses faran les delícies dels 
seguidors fidels que tenen a la 
ciutat, cada cop més nombro
sos. i també fora d'aquí.

La banda es situa musical
ment en l'òrbita del mestis
satge, ja que combina ritmes

llatins, rumberus, ska, reggae, 
pop... Han actuat arreu de 
Catalunya amb grups com Ebry 
Knight, Oques Grasses. AlQua- 
drat i Brams, entre d'altres, 
però, si fins ara han estat més

esporàdics, es preparen per 
un estiu amb l’agenda força 
atapeïda.

La sala obrirà portes a les 
22h i la música arrencarà 
mitja hora més tard, just aca

bat el Barça. Hi ha entrades 
2x1 al Principal, El Velòdrom 
i al mateix Estruch, on aquest 
matí. a més. hi ha una nova 
sessió de Circ en família (llh) 
càrrec de Tub d’Assaig ■

El duo Ana i Alícia 
i Kinsale als nous 
vermuts de l’Embassa’t
Aquest diumenge al Museu del Gas

c. c.

L'Embassa’t inicia aquest 
diumenge el nou cicle de ver- 
muts-concert d'abril al Mira
dor del Museu del Gas. que 
es caracteritzen per propostes 
dobles i totes femenines, i

amb estils musicals contras
tats que van del pop intimista 
i el folk a tocs d'electrònica i, 
fins i tot, punk.

El primer 'pack' el formen 
demà duo Ana i Alícia amb 
Kinsale. Les entrades són 
a 5 euros i inclouen consu

mició. A més, els assistents 
podran adquirir-hi l'abonament 
de l'Embassa't 2016, que es 
celebrarà el 9, 10, 11 i 12 de 
juny, amb un descompte exclu
siu. per 20 euros. Posterior
ment el preu anticipat anirà 
variant: 30, 35 i finalment 40 
euros a taquilla els dies del 
festival.

Ana i Alícia, que toquen a 
Sense Sal, fan versions en 
clau acústica de grups com 
Txarango. Oques Grasses, 
Joan Colomo, La Iaia, Joan 
Miquel Oliver o temes propis. 
Kinsale només tenen 19 anys, 
són de Terrassa i fan pop en 
acústic, la majoria en anglès ■ Ana i Alícia versionen en acústic grups catalans

Circ, dansa, màgia i acrobàcies amb 
el Quentin Cabaret a LAIternativa
Una creació de la companyia sabadellenca BiciCòmic

REDACCIÓ

L'Alternativa Teatre acull 
aquest dissabte (22h) l’es
trena a Catalunya del Quentin 
Cabaret Circus, un espectacle 
multidisciplinar pensat per 
a públic adult i que combina 
números de cabaret, circ, 
dansa, màgia, humor, mala
bars i acrobàcia. És una cre
ació de la companyia saba
dellenca BiciCòmic, de Toni 
Porcar.

L'espectacle s’ha programat 
també demà diumenge a les 
19 hores. Dissabte hi actua
ran el comediant italià Matteo 
Cifarello, el malabarista Odilo 
Fernández, Pedro Benavides - 
que sorprendrà amb els equili
bres de la roda cyr-, el clown

Gerar Riu i les companyies 
Plàsmata, els humoristes Sie- 
tedemayo i Eric i Sandra Mota, 
especialistes en acrodansa i

veu en directe. Diumenge hi 
ha més artistes, com els mags 
Àlex Marzo i Demilusions. 
Entarda amb taquilla inversa ■
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