8 de març del 2004 /

CULTURA

La temporada 2003 va ser
generosa amb la Salamandra
124 grups i artistes han passat per la sala amb un total de 21.900 espectadors

A Xerrades
10 de març, 19.30h. La
G dona,
ara i aquí amb l’esE criptora, Rosa Regàs. CC
Tecla Sala (av. Josep TarN radellas, 44).
D
A Exposicions

11de març, 20h. Nicaragua, un esclat d’imatges.
Exposició de fotografia,
pintura i poesia. Org. JIS.
Regidoria de Collblanc-la
Torrassa (c. dels Desemparats, 87).
Fins al 17 de març. Equilibri, exposició col·lectiva.
CC Santa Eulàlia (c. de
Santa Eulàlia, 60).

Música
11 d e ma r ç, 22 .30 h .
Mandalas presenta temes
del seu CD, Thing’s left
u n sa i d . 18 d e ma r ç,
22.30h. Pop amb Les Phil i p p e s. De p ó si to l e gal
(Santa Anna,14).
12 de març, 22h. Dani
Nel·lo. Estranyes sensacions. 19 de març, 22h.
Tango-jazz amb Adrian Iaies. CC Barradas (rambla
Just Oliveras, 56).

GABRIEL CAZADO

La Sala Salamandra ha tancat
M
l’any 2003 amb un balanç
Ú
de resultats molt positiu. El
S
millor, segons els seus resI
ponsables, dels set que porC
ten en funcionament.
A
Durant l’any passat s’han
fet 67 actuacions amb 124
grups o artistes amb una assistència de 21.900 persones. La
mitjana de persones per actuació
ha estat de 327, quantitat que
significa un 66% de l’aforament
del local.
Entre les actuacions més destacades de l’any passat figuren
els quatre concerts que va fer
Manu Chao amb Fermín Muguruza i les actuacions de Ojos de
Brujo, Mártires del Compás, Deluxe, Carles Benavent Trio, Javier
Vargas, Mucho Muchacho, Tijuana in Blue i Su Tar Gar.
Salamandra no acull només
grups del panorama musical nacional, també actuen grups estrangers revelació o consagrats
com ara Skatalites, Buddy Miles,
Cindy Blackman, Harcelement
Textuel i el festival de Hip Hop
nord-americà amb Grand Agent,
Declaime i Group Home.
Però els bons èxits aconseguits fins ara no els fan adormirse sobre els llorers i treballen en
la programació d’enguany. Per
aquest mes de març són previstes les actuacions de Madee i
Unfinished Sympathy, el 12 de
març; Elbicho, el dia 13; La Fuga,
el 19; La Fundirock, la primera fes-

15

La Salamandra preparada per obrir les seves portes

Teatre
El pròxim 21 de juny la
Salamandra complirà 8
anys. Quan van obrir, els
seus responsables no
s’esperaven l’èxit que ha
aconseguit, consolidantse com a sala de concerts

ta aniversari de La Fundició, amb
Heike, Sinaca, Cube, Sep-tiembre
Negro i Noviembre, el 20; Elefantes, el 26 i Rollers, amb Carlos
Tarque i Bol de M-clan i Josu de
la 3a República.
David Lafuente, un dels responsables de Salamandra, es
mostra satisfet amb l’evolució de
la sala. Afirma que “hem intentat
combinar les actuacions de grups
consolidats amb altres que tot

just comencen, per exemple Ojos
de Brujo i Estopa van fer la primera actuació a la Salamandra”.
Lafuente diu que és molt gratificant que grups consolidats actuïn
a la sala quan podrien optar a
aforaments molt més grans, “això
vol dir que estan a gust”. # PILAR
GONZALO

Web de Salamandra
www.salamandrabcn.com

13 de març, 21h i 14 de
març, 19h. Por amor al arte amb Maribel Verdú i
Juanjo Artero. Teatre Joventut (c. Joventut, 4-10).
14 de març, 18h. Teatre
Imaginari presenta L’aneguet lleig. 21 de març,
12h. Teatre infantil amb
Dandy Clowns. Auditori
de la Torrassa (c. de Santiago Apóstol, 40).

