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Plaça de la Llotja
(Antiga Llotja)
Barri Altabix - Elx

Venda d’entrades: Servicam, a la taquilla
del Gran Teatre i a La Llotja el dia de
l’actuació (una hora abans)

Més espectacles a: www.elx.es

FRISKA VILJOR
Després de quatre anys d’utilitzar la música com 
a teràpia barata per a curar els seus desenganys 
amorosos, Joakim i Daniel van decidir que havia arribat 
el moment de començar novament, i en el seu tercer 
treball: For new Beginnings (2009), les lletres ja no se 
centren a descriure cors trencats, sinó que parlen de 
felicitat i esperança.
A principis del 2010 Friska Viljor van guanyar el 
prestigiós concurs de rock Liga, davant de bandes 
com ara Crystal Castles, Metronomy, The Blood Arm o 
The Whip. Després de passar per L’Escorxador tornen, 
aquesta vegada a La Llotja, a presentar el seu quart 
treball The beginning of the beginnings of the end.

NEUMAN
A finals dels 90, Paco Román (veu i guitarra) lidera una 
jove banda, La fábrica de la luz, amb la qual publica dos 
àlbums d’èxit: Sonic Love (Locomotive Records) i La 
fábrica de la luz (EMI - Odeon). Després de la dissolució 
de La fábrica de la luz, decideix dur a terme el seu propi 
projecte i així naix Neuman.
Al maig del 2010, Neuman va començar una gira 
juntament amb els novaiorquesos Aluminum Babe per 
Suïssa, Àustria, Itàlia i Espanya, i al setembre d’aquest 
mateix any la banda murciana va llançar, amb una 
fenomenal acollida, el seu primer àlbum,
Plastic Heaven (Loopside Records). 
Més info:
www.friskaviljor.net   
www.myspace.com/friskaviljor
www.myspace.com/neumanland

CUANDO SOPLAS LAS VELAS
(El club de los viernes por la tarde)
Enclavados Teatro
Text i direcció: Alberto Giner
Intèrprets: Ruth Abellán, Merce Capdevila, Ángel 
Casanova, Alberto Giner, Natxo Núñez, Joan Miquel Reig

Norte demana el mateix desig cada any, Ana somia que 
vola pel cel amb una Vespa roja i amb Miguel Bosé, 
Marta esmorza Bollycaos del forn de la Suni, Pepe vol 
ser una xiqueta prodigi i a Keko li agraden les pel·lícules 
de Chuck Norris. Norte, Ana, Marta, Pepe i Keko són 
cinc amics de tota la vida, des del col·legi comparteixen 
el seu dia a dia, es fan companyia, aprenen junts, 
sobreviuen junts, passegen junts per la vida.

UNI_FORM
Els lisboetes Uni_Form van començar la seua carrera el 2006 amb un so propi, reconegudament post punk, un poc 
80´s i indie rock, influenciats per bandes com ara Joy Division, Interpol, Foals, White Lies, Editors, Pixies, Bauhaus, 
The Killers, David Bowie i molts, molts més.
El 2009, tornen a l’estudi amb la formació inicial (David, Nuno i Billy) amb la finalitat de preparar el seu primer 
registre discogràfic Mirrors, que llançarien al maig del 2010, amb l’edició de 1.000 exemplars, masteritzat per Pedro 
Lourenço (aka Woman in Panic, creador de Licked Records) i distribuït per Compact Records a Portugal.
Recreant-se entre els diferents matisos de la foscor, l’àlbum Mirrors, del qual va ser extret el single Shadows, va 
aconseguir captar l’atenció dels mitjans de comunicació portuguesos i internacionals (inclòs en el top mensual de 
dj Amable de Razzmatazz a Barcelona). Al novembre del 2010, el disc Mirrors va arribar a Espanya de la mà de 
Tsunami Music.

CIGRONES
Cigrones és una formació alacantina, en l’actualitat establerta a Madrid. La seua música barreja el rock i el pop amb 
certs tocs electrònics que atorguen al grup els seus senyals d’identitat. En el seu repertori podem trobar cançons 
que combinen l’aborronadora força de les guitarres amb melodies acurades, creant un estil particular en la seua 
manera d’entendre la música indie. No obstant això, el seu segell i la seua personalitat estan en les actuacions en 
directe, on mostren ganes de gaudir amb la música i de fer gaudir a la gent. 
Fins ara ha publicat dos treballs autoproduïts Long Is (2005) i Superstars (2009), ambdós cantats en anglés. Han 
guanyat diversos concursos i acaben de gravar 6 nous temes que formaran el que serà el seu nou EP cantat 
exclusivament en castellà.
Més info: www.myspace.com/uniformproject

BLIND FALL
Des de l’eixida del seu disc Scars and Secrets, Blindfall ha arreplegat excel·lents crítiques tant en premsa escrita 
com digital, (Rockestatal, ZonaZero, Heavyrock... ) i han estat triats pel prestigiós webzine www.musicaheavy.org 
com el millor disc de rock/metal de l’any 2010, quedant per davant de bandes del calibre de Narco, Lujuria, Nothink, 
Angelus Apatrida...
Actualment, la banda està component el seu tercer disc que comptarà en la gravació amb l’enginyer de so Manuel 
Torroglosa (Skizoo, Romeo, El efecto Mariposa...), la producció de Francois Maigret i Fred Meriole i que serà 
masteritzat als prestigiosos estudis Sterling de Nova York, tal vegada els millors del món (Iron Maiden, Lamb of God, 
Metallica, Ozzy Osbourne, Slipknot, Sepultura o  Shakira).

DEMIURGO
Demiurgo naix com a banda a mitjan del 2002. Als pocs mesos, graven una primera maqueta amb sis temes (Pig-
Studios, Granada) que es distribueix per Internet a través de la seua pàgina web www.demiurgo.es. Després d’un 
any tocant en múltiples llocs de la geografia espanyola, graven sis nous temes, aquesta vegada a l’estudi de David 
Castro, Bomtrack, a Úbeda. Aquesta gravació va ser distribuïda gratuïtament també a través del seu web i regalada 
durant les seues actuacions en directe. A pesar dels seus pocs mitjans de promoció, Demiurgo toquen aquell mateix 
any amb prestigioses bandes del panorama nacional com ara: Kannon, Hamlet, Soziedad Alkoholika, Estirpe, Skunk D 
F, Xkrude, etc.
El 2005 va quedar primer classificat del concurs internacional de bandes Emergenza celebrat a Granada. El 2006, 
publiquen el seu primer LP El primer día del mundo (Rompiendo Records, 2006). El 2009, van presentar el seu segon 
disc Los Ancianos del Zohar (AE distro records) novament gravat i produït per David Castro i Demiurgo als estudis 
Bomtrack. Amb aquest disc es consoliden en el panorama nacional i internacional, el presenten amb una extensa 
gira per tot Espanya i part de França i comparteixen escenari amb bandes internacionals com Soulfly, Brujería, 
Caliban, Entombed, The Haunted o Dagoba.

SANTA MARTA GOLDEN
Projecte musical nascut el 2007. La seua barreja de sons distorsionats adjacents al metal amb inquietants 
pinzellades electròniques conforma una mena de hardcore metal que evoca foscos ensomnis torturats. Quant a les 
seues influències musicals és un còctel de referències diverses atesa la diferent procedència de cada un dels seus 
membres. 
José incorpora una profunda sensibilitat a la percussió, que parteix d’essències jazz adaptades perfectament al 
trencadís discurs rítmic de Santa Marta Golden. López és el baixista. Inquietud creativa i una violenta expressivitat 
visceral, són elements que el defineixen. Juan afegeix loops, samples i atmosferes digitals, organitzant la paret 
electrònica. D’una altra banda, Alberto aporta la seua experiència com a guitarrista en diverses bandes de metal, així 
com el seu gust per la música clàssica derivat de la seua formació com a guitarrista. La decisiva aportació de Mel a 
la banda està fonamentada en la seua procedència de Nova Caledònia i en la seua formació en diferents bandes a 
les quals aporta la seua veu, que travessa plàcidament per paisatges que inclouen delicades formes, i que deriva a 
llocs foscos i turmentats que, de vegades, evoquen un dolor angoixós i insuportable.

Més info:
www.myspace.com/blindfall   |   www.myspace.com/demiurgo   |   www.myspace.com/santamartagolden
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KI SAP + SIKIÁTRIKO + CONPOCO BAND
1 DIVENDRES, 20.30 h. Música ska, reggae, blues. 
Entrada: 5 €. Punts de venda: Al Casal Jaume I i a la botiga Sampler.
PUTOLARGO + HIGH RON MUSICAL + RUBI DE TORMES
2 DISSABTE, 21.00 h
Música hip hop. Entrada: 5 €
TED LEO AND THE PHARMACISTS
5 DIMARTS, 21.30 h
Música punk, rock. Entrada: 5 €
EL HOMBRE DESNUDO Y EL HOMBRE DEL FRAC  Cia. Calandraca 
8, 9 i 10, DIVENDRES, DISSABTE, 22.00 h i DIUMENGE, 19.00 h
Teatre. Entrada: 8 €
EL COLUMPIO ASESINO + LAYABOUTS
15 DIVENDRES, 21.30 h
Música electrònica pop, rock. Entrada: 5 €
LAN PARTY ELX a la Universitat Miguel Hernández d’Elx
21, 22 i 23, DIJOUS, DIVENDRES i DISSABTE 
Lloc: Hall de l’edifici Altabix de la UMH
Organitza: Institut Municipal de Cultura i col·lectiu Mala Barraca
Presentació del llibre
III PREMI DE MICRORRELATS ERÒTICS JEANNE TRAUMNOVELLE
Performance a càrrec de
MADEINMAE ENSEMBLE
23 DISSABTE, 22.00 h. Dia del Llibre. Entrada lliure
MISS CAFFEINA + RADIOZ
30 DISSABTE, 22.00 h
Música pop, rock. Entrada: 8 € anticipada i 10 € a la taquilla
Organitzen: Global Play i Institut Municipal de Cultura
MAIG
CASS McCOMBS
17 DIMARTS, 21.30 h. Música rock
DIVERSA’11 IV Festival de Cultura LGTBI. Entrada: 5 €
VÍCTIMAS Y BESUGOS  Cia. No me acuerdo
19 i 20, DIJOUS i DIVENDRES, 21.00 h
Teatre, humor. Entrada: 6 €
FRISKA VILJOR + NEUMAN
21 DISSABTE, 22.00 h
Música pop, rock, shoegaze. Entrada: 10 € anticipada i 12 € a la taquilla
Organitzen: GrocDog i Institut Municipal de Cultura
JUNY
CUANDO SOPLAS LAS VELAS (El club de los viernes por la tarde)
4 DISSABTE, 22.00 h / ENCLAVADOS TEATRO
Teatre. Entrada: 5 €
BLIND FALL + DEMIURGO + SANTA MARTA GOLDEN
17 DIVENDRES, 21.00 h
Música metal, alternativa. A la plaça de La Llotja. Entrada lliure
UNI_FORM + CIGRONES
25 DISSABTE, 22.00 h
Música rock, punk, indie, powerpop. A la plaça de La Llotja. Entrada lliure
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VÍCTIMAS Y BESUGOS
Cia. No me acuerdo 
Víctimas y Besugos és una comèdia satírica amb tints 
surrealistes formada per peces breus unides pel mateix 
nexe: la manipulació. Ens veurem envoltats per un 
humor àcid que provocarà tant rialles com reflexions, 
açò fa que siga un espectacle peculiar i original.
En totes les històries algú és víctima d’una manipulació, 
alguns personatges són conscients de l’engany i uns 
altres no.
Però, tal vegada els botxins, en aquest cas “besugos”, 
no són víctimes al seu torn d’uns altres manipuladors?
Quan hui en dia és tot tan difícil d’aconseguir: fins on 
estaries disposat a arribar per a aconseguir els teus 
objectius? Si el fi justifica els mitjans, series capaç de 
perdre tots els valors per tal d’aconseguir el que vols?
Et convertiries en un “besugo” mentider o preferiries 
ser-ne la víctima, incapaç de fer front als seus 
problemes?
Per a ser normal hui en dia cal deixar-se manipular o 
saber fer-ho?
En aquesta obra està molt  present el  gran esforç 
que els éssers humans hem de fer per a complir amb 
les expectatives d’aquest sistema que hem creat i 
que, curiosament, és cada vegada més exigent amb 
nosaltres mateixos.

Intèrprets: Elisa Lledó, Ana López
Guió-redacció: Elisa Lledó
Disseny d’il·luminació: Ciru Cerderiña
Escenografia: Wenceslao Pérez Martínez
Producció: BOMBA Producciones
Coreografia: Belén Boluda
Fotografia i disseny gràfic: Mónica Torres

KI SAP-SIKIÁTRIKO-CONPOCO BAND
Concert solidari per a recaptar fons a benefici de la 
Plataforma Rumbo a Gaza, una iniciativa de “societat 
civil a societat civil” impulsada per persones de 17 
països amb el propòsit d’enviar al mes de maig una 
flota amb ajuda humanitària a la franja de Gaza i així 
trencar el bloqueig que pateixen un milió i mig de 
palestins i palestines. Hi actuaran tres bandes: el grup 
de València Ki Sap, original reggae & ska band amb sis 
discos a les seues esquenes i una trajectòria musical 
que va des de l’ska-punk dels seus inicis fins al reggae-
roots, ska, dancehall que practiquen hui en dia; també 
hi serà el grup d’Alacant Sikiátriko, amb un espill de 
ritmes blues, ska i reggae, i Conpoco Band (Petrer) un 
vestit d’influències diverses que passen pel reggae i 
l’ska.
Més informació sobre la plataforma:
www.rumboagaza.org

PUTOLARGO
Isaac Aroca, conegut artísticament com Putolargo, està 
dins del món del hip hop des que tenia 12 anys. Ara, 
amb 32, compta amb una llarga llista de concerts a les 
seues esquenes, tant a nivell nacional com internacional 
(3 anys amb SFDK, 12 anys amb Dogma Crew i 3 
anys en solitari) i amb múltiples col·laboracions amb 
rellevants artistes del gremi com ara Kase O, Sfdk, 
Nach, Sicario o  Shotta.
El 2007, trau el seu primer treball en solitari Inspiración, 
pel segell discogràfic SFDK Records. La seua inquietud 
musical, més enllà del món del rap, fa que juntament 
amb Emilio Sinclair, Román Groove i Selee, done forma 
al que hui en dia és La Groove. A La Llotja presenta el 
seu acabat d’estrenar treball Mi toque de color i un disc 
a mitges Legendario (Dogma crew).

HIGH RON MUSICAL (Sker, Eny i Jaben)
High Ron Musical dóna nom al nou projecte d’Sker 
que, després dels seus anteriors treballs en solitari i 
els realitzats amb Nhemesis i Canciones Positivas, ens 
porta, juntament amb Eny i Jaben, l’altre costat de la 
seua personalitat com a Mc.
Prompte tindrem un avançament del seu nou CD que 
comptarà amb 8 temes d’allò més frescos i treballats, 
amb la col·laboració, en molts dels seus temes, de Wero 
Fiyu, a més de molts altres grups de gran potencial a la 
ciutat d’Alacant.

RUBI DE TORMES presenta PINK UP
amb Dj Gori
Rubi de Tormes comença a compondre rimes i grava el 
seu primer tema per al CD de Yusti Desde Abajo el 2002 
i un any després ix a la llum la seua primera maqueta 
Antigroupies. El 2006, comença el seu segon treball 
autoeditat anomenat Barbie Killer, triat per la revista 
HHNation com una de les 50 millors maquetes d’aquell 
any. El 2009, trau el seu tercer CD Style Attack i l’any 
2010 comença a gravar el seu quart treball, l’àlbum que 
ens presenta a La Llotja anomenat Pink Up.
Més info: www.myspace.com/putolargo
www.myspace.com/rubidetormes

TED LEO AND THE PHARMACISTS
Ted Leo és la nata. Un podria perdre’s si no segueix amb 
el dit tots els punts del mapa on ha estat: Leo, dels Leo 
de New Jersey (el seu germà és Chris Leo, de Van Pelt 
i The Lapse i Vague Angels), va començar com a xiquet 
hardcore en Citizen Arrest, desganyitant-se en els xous 
per a tots els públics de la zona. Quan van començar a 
refredar-se-li els genolls, Leo es va passar a això que 
alguns anomenen punk-mod. Mentrestant, Leo es va 
tallar el serrell i va formar els Pharmacists, el seu grup 
actual. The Brutalist Bricks és el sisé àlbum del grup i 
Leo hi continua bramant amb el seu inconfusible falset 
ocasional. El disc torna a estar ple d’himnes de carrers 
de vella/nova onada per a xics amb botes i cervells ben 
moblats. Ted Leo és encara pop punk en totes les seues 
variants.
Més info: www.myspace.com/tedleo

EL HOMBRE DESNUDO Y EL HOMBRE DEL FRAC
Calandraca
Calandraca estrena una comèdia basada en l’humor 
absurd inspirat en l’obra de Dario Fo El hombre desnudo 
y el hombre del frac, farsa inclosa en el llibre No hay 
ladrón que por bien no venga y otras comedias, del 
1966, la qual es presenta davant de l’espectador com 
un vodevil proveït de situacions estranyes i de caràcter 
còmic, amb uns diàlegs on no falten ni els dobles 
sentits i ni les al·lusions socials.
La ironia, com és habitual en el teatre de Dario Fo, 
torna a ser un dels trets d’aquesta obra en què els 
personatges se sumeixen en situacions absurdes on 
ningú no és el que aparenta. Així, la recerca d’un frac 
constitueix el detonant del dilema a què es veuen 
abocats els protagonistes i que té a veure amb la 
possibilitat de ser algú.
Els personatges estan immersos en situacions 
paradoxals, moguts a velocitats vertiginoses enmig 
d’equívocs, esglais i sorpreses on no res ni ningú és el 
que sembla.
Més info: www.calandracateatro.es

EL COLUMPIO ASESINO
En el seu quart disc, el grup de Pamplona, format per 
Álbaro i Raúl Arizaleta, Iñigo Sola, Cristina Martínez 
i Dani Ulezia, manté alguna de les pautes que han 
fet d’El Columpio Asesino una marca absolutament 
recognoscible: el so fosc, la tensió, el gust per l’acabat 
sofisticat i diferent.
En el cas de Diamantes porten a l’extrem les seues 
possibilitats i combinen els moments més crus amb uns 
altres de més dolços i melòdics (a la qual cosa ajuda 
la veu de Cristina, amb un protagonisme major que en 
anteriors treballs). La dualitat de les veus respon més 
a un model tipus Bonnie & Clyde que a un de musical, 
que busca un resultat sexy, perillós i violent. 

LAYABOUTS
Layabouts presenten el seu flamant nou àlbum Savage 
Behavior. El seu tercer treball és un disc de rock, així, 
amb majúscules i sense additius, sense coses forçades 
ni artificis retòrics; en paraules de Virginia Díaz (180 
Grados de RNE-3): un disc destinat a convertir-se en 
un clàssic. Des dels seus començaments, Layabouts 
porten la sinceritat per bandera en el seu compromís 
amb la música. Cosa que refermen i accentuen amb 
el seu tercer disc. Són 10 cançons directes i concises 
que convencen en la immediatesa. Prova d’això 
és “Fire”, amb aroma a single d’abast internacional, 
o els ganxos a la mandíbula que suposen temes com 
ara “To the end” o “On my side”. I per davant de tot, 
la declaració de principis que és +Rock’s dead. Tot i 
que, com diu Julio Ruiz (Disco Grande, RNE-3), si estan 
Layabouts… el rock no mor.
Més info:
www.myspace.com/elcolumpioasesino 
http://layaboutsband.com
www.myspace.com/layabouts

LAN PARTY ELX
a la Universitat Miguel Hernández d’Elx
La 7 #Lan Party Elx ja està en marxa!!
Durant els dies 21, 22 i 23 d’abril, el col·lectiu Mala 
Barraca, amb l’Institut Municipal de Cultura i la 
Universitat Miguel Hernández, organitzen la setena 
edició de la Lan Party Elx. La party, que s’havia 
organitzat tres anys a la Sala Cultural La Llotja, canvia 
de localització per a assentar-se a l’edifici Altabix de 
la Universitat. La xarxa Lan serà l’activitat estrela amb 
150 participants amb ordinador, però si aquesta no és la 
teua especialitat, hi ha disposades una sèrie d’activitats 
complementàries per a tots els gustos: videoconsoles, 
pistes de ball DDR, curs de robòtica, conferències, 
tallers, tornejos... A més a més, la Lan Party Elx podrà 
seguir-se ininterrompudament a través de la web www.
lanpartyelx.com. I comptarà amb l’ajuda del CJElx i 
d’associacions com ara CheeseTea, Ineltec, Alicante 
Otaku i Joves Culés d’Elx.
Participa-hi!!
Més info: www.lanpartyelx.com 

Presentació del llibre III Premi de Microrrelats 
Eròtics Jeanne Traumnovelle
Projecte: Jeanne Traumnovelle no és tango ni tanga
A hores d’ara i en aquesta tercera edició, la dona 
continua sent protagonista d’aquest certamen no sols 
pel seu nom cinematogràfic, sinó també pels seus 
premiats, així des de Cuba El exhibicionista, I premi, és 
possible gràcies a Yanislei Monzón. Els textos eròtics 
van arribar a aquesta ciutat i tenen la delicadesa de 
sotmetre’s a les nostres mans i llavis, a mirades furtives 
o directes. Sobreviuran a la climatologia?

Performance a càrrec de MADEINMAE ENSEMBLE
Acció eroticolitúrgica que ajustarà els nostres 
dispositius de processament sensorial i de recepció 
d’estímuls per a transcendir l’actual estat crític de les 
coses i permetre l’augment de la felicitat interior bruta.  
Madeinmae Ensemble presenta la seua exploració de 
l’eròtic elaborada els mesos de residència d’aquest 
peculiar col·lectiu al desaparegut Wingerstale Art 
& Technology Institute abans de la catàstrofe al 
laboratori 33 que hi ocupaven. Han aplicat a la 
seua visió de l’art d’acció el coneixement psicofísic 
proporcionat per les seues pròpies tomografies per 
emissió de positrons. Salsif Bromen ha compost una 
base seqüencial aleatòria sonora basada en les seues 
pròpies ressonàncies magnètiques cerebrals. Aquesta 
acció pot provocar en els executants la disminució 
del metabolisme, un augment de la pèrdua de calor 
per vasodilatació cutània (enrogiment de la cara), un 
augment de la sudoració, així com sabors espectrals 
i inflamació dels corpuscles gustatius. Es prega no 
tocar-los en el procés per no començar una natural 
autocombustió davant de l’estimulació simultània de 
diferents tipus de receptors (Meissner, Paccini, Krausse 
i Ruffini).
Més info: www.madeinmae.com
Se’n regalarà un exemplar als primers 250 assistents.

MISS CAFFEINA
Miss Caffeina, banda de pop madrilenya que va 
començar a rodar fa cinc anys, presenta el seu primer 
LP titulat Imposibilidad del Fenómeno, després de 
quatre EPs a les seues esquenes: Destrucción Creativa, 
En Marte, Carrusel i Magnética (aquest últim amb 
col·laboracions de la talla de Pereza o Zahara).
Produït per Ricky Falkner (Sidonie, Love of Lesbian, 
Standstill…) i sota els comandaments de Jordi Mora, 
als estudis Cinearte de Madrid, aquest disc suposa 
la consolidació de Miss Caffeina com un dels grups 
revelació del moment amb lletres que versen sobre 
la soledat, l’amor, l’obscuritat, el destí i les emocions, 
sense lirismes ni retòriques.
Miss Caffeina són tan alternatius com radiables, hi 
batega el pols pop i les maneres del rock. Cor rocker i 
cervell poper? Bona equació per a sobreviure, perfecta 
dieta per a aquells que busquen frivolitat intel·ligent i 
per als qui busquen intel·lecte assequible.
Temes com ara “N=1” i “N=3” juguen a cara i creu, 
ruptura i victòria, lleis que parlen de l’amor refutant-
se una a l’altra constantment. “Cabaret”, “La Guerra” 
o “Mecánica Espiral” aporten la força, l’energia i la 
llum, que va calmant-se en cançons com “Lisboa” 
que representa l’amor en la seua forma més adulta. 
Un disc complet i ple de música amb ritmes vibrants i 
melancòlics.

RADIOZ
RadioZ és el primer grup de parla hispana que ha estat 
produït per Michael Voss (Mad Max, Casanova, Demon 
Drive). Han estat guanyadors del concurs Democool 
2009 (categoria rock/pop). Amb un so que no entra 
en els estàndards establerts, aquest grup il·licità està 
aconseguint xafar els escenaris de les sales amb més 
nom i solera del territori nacional. I no només això, 
a més a més ha quedat finalista de la International 
Songwriting Competition, nominats a la millor cançó 
llatina. En aquest concert presentaran noves cançons 
del seu nou disc, produït per Michael Voss, que estarà 
disponible al mes de juny. Són RadioZ.
Més info: www.misscaffeina.com
www.youtube.com/misscaffeina 
www.myspace.com/radiozombi

CASS McCOMBS
Després del seu pas per festivals independents com ara 
el Tanned Tin i el Primavera Club, el cantautor californià 
Cass McCombs presentarà  el seu nou disc Wit’s End. 
Autor d’un pop fosc i de vegades claustrofòbic, auster 
i valuós com un diamant en brut que acaba d’eixir de 
la roca, McCombs es val del seu prodigiós talent per a 
vestir-nos clàssiques melodies que romandran encara 
que no vullguem en la nostra memòria. És considerat 
pels seus col·legues de professió com un dels millors 
autors de cançons dels últims temps i això ho constata 
la seua discografia: 5 discos llargs i un mini-LP que han 
fet les delícies dels melòmans i que després del seu 
últim disc ha arribat al gran públic.
Està dins dels marges però quasi a la seua vora, 
no és un autor típic, més aïna es tracta d’un músic 
inclassificable si l’haguérem de descriure breument.
Més info:
www.myspace.com/cassmccombs


