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Tendencias 2004, l’avantguarda
de la música independent
El dia 18, a La Farga, amb l’actuació de Lagartija Nick i de l’ex de Los Sencillos, Miqui Puig
El Festival de Música Independent de L’Hospitalet Tendencias FMI 2004 celebra la
cinquena edició el dissabte,
18 de desembre, a partir de
les 18 hores, a La Farga.
Com ha estat habitual en
convocatòries anteriors, la mostra
obre les seves portes a noves
disciplines, com el curtmetratge,
l’art visual, els dj, el fanzine nacional, l’art plàstic i el còmic.
“Aquests mitjans d’expressió –
diuen els organitzadors, l’Associació Cultural Tendencias FMI de

tant, mostrar l’escena musical independent de L’Hospitalet, de
Barcelona i de l’Estat espanyol”.
Els organitzadors han previst
que els grups més novells es
combinin amb artistes reconeguts, de manera que puguin gaudir de més audiència. Enguany
els caps de cartell són el grup Lagartija Nick, que presentarà el
seu nou treball, Lo imprevisto, i
Miqui Puig, l’exlíder de Los Sencillos, qui també presentarà el seu
disc en solitari, Casualidades.
El Festival, que es dividirà en
diferents espais artístics, tindrà
amb dos escenaris reservats a la
música: el principal, amb Tendencias FMI, i l’anomenat Hall-Depósito Legal, amb l’actuació de
grups i dj representatius de l’escena independent barcelonina.
Les entrades es poden adquirir a taquilla el mateix dia del Festival (20 euros) o anticipadament
(15 euros) a Gong discos La Farga o al Depósito Legal. # C. G .
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L’Hospitalet– han estat introduïts
de manera natural any rere any”.
Així, el Festival ha esdevingut
“un espai multiartístic per expressar-se, crear cultura popular, experimentar, encetar noves tendències, i el que és més impor-
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Venda d’entrades:
anticipades, 15 euros;
a la taquilla, 20 euros

Els granadins Lagartija Nick són un dels plats forts previstos en aquesta edició

Més informació:
www.tendenciasfmi.com

Un hotel sense estrelles, per
endolcir la nit del Barradas
La companyia teatral i musical Hotel Cochambre serà
l’encarregada d’inaugurar la
temporada 2005 del Centre
Cultural Barradas amb l’espectacle Hotel Dulce Hotel,
en homenatge a Joaquín Sabina. La cita és el pròxim 14
de gener, a les 22 h.
El líder de la companyia, Benito Inglada, identificat en aquesta obra com el conserge Benito
Morales, ha concebut un musical
ple d’humor en honor a qui considera “el gran mestre de la vida,
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el poeta i músic, Joaquín Sabina”.
Inglada, un incondicional del cantautor, diu que a la lletra de la
cançó que dóna títol a l’espectacle va descobrir “més poesia i
més històries que en moltes
obres literàries”. En aquest sentit,
considera que Sabina va escriure
un tresor “ple d’aventures noctàmbules, d’històries de perdedors, de dones fatal, de narracions lascives, de receptes musicals pels mals d’amor...”.
Tot plegat és el resultat d’un
particular equipament hoteler

sense cap estrella on es plasmen, segons Cochambre, “els
ensenyaments ‘sabineros’ de la
vida”. L’argument gira al voltant
d’un vell hotel que es vol enderrocar. El seu personal, mentre
veu com perilla la feina, repassa
amb nostàlgia cançons d’artistes
que durant la vida de l’establiment s’hi han allotjat.
Hotel Cochambre garanteix
una nit divertida, emocionant,
amb bona música, que no deixarà indiferent ningú. El preu de
l’entrada són 10 euros. # R . S
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La companyia Hotel Cochambre presenta un homenatge a Sabina

L’especial plantilla d’Hotel Cochambre

