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La reedició dels quatre primers treballs de
La habitación Roja ha sigut el motiu per a
la realització d’una minigira que recuperarà en directe temes, ja clàssics, d’estos
cedés (LHR, Largometraje, Radio i 4). Després d’una primera exitosa cita a la Sala
El Sol de Madrid, LHR és presentava el
divendres 19 de juny a la sala Mirror de
València (problemes aliens al grup dugueren a un canvi de sala d’última hora d’El
Loco a Mirror).
A les 23.20 h (amb marge per previndre
retards provocats pel canvi d’ubicació),
començà l’actuació del grup, i què millor

M-CLAN

que fer-lo amb “Un dia perfecto”, un inici
enèrgic i contundent que feia presagiar
una nit perfecta. El grup de l’Eliana, complementat per a l’ocasió amb un intèrpret
de viola, continuà el concert fent l’esperat
recorregut pels discos amb un repertori
que havien confeccionat segons la votació popular realitzada a Internet, açò va
incloure curiositats com la interpretació
d’alguna de les cares B incloses en les
reedicions com “Un mundo perdido” o
“40º”. La nit ens va oferir moments especialment intensos de comunió amb el
públic amb temes com “La edad de oro”

La seua gira estiuenca 2009

M-clan després de llançar al mercat el seu últim treball discogràfic “Memorias de un
espantapájaros” l’any passat va realitzar un reeixit tour a què van titular “Las calles
están ardiendo” la gira els va portar a visitar gran part de la geografia espanyola.
Enguany, les actuacions continuen inundant les seues agendes i el passat 6 de juny
vam tindre Carlos Tarque i els seus companys en viu molt prop de casa actuant com a
grup invitat en un concert de la quarta semifinal del concurs de música Sona La Dipu
que va tindre lloc a l’Avinguda de la Constitució de Xirivella.
El Melic hi va anar i estes fotos són el record d’un gran concert i d’uns grans artistes
que a pesar de les inclemències del temps van deixar el pavelló ben alt.
Si encara no els has vist en directe no perdes la teua oportunitat perquè este estiu
tenen uns quants concerts programats:
31 JULIOL: CAMBADOS (PONTEVEDRA).
15 AGOST: CEDEIRA (A CORUNYA) + Rebeca Jiménez.
22 AGOST: ARACENA (HUELVA).
Més informació en el web oficial del grup: www.m-clan.ws
Text i fotografia : Ana Mª Rodríguez

No oblides que el sol té efectes d’envelliment sobre la teua pell.

i “Dices que no”. Cinc bisos culminaren
una nit plena de sensacions tant per al
grup com per als seguidors/ores. El clàssic
“Mi habitación” i “Van a por nosotros”
tancaren dues hores de concert impecable. Després de l’actuació, membres del
grup es quedaren firmant, saludant i fentse fotos amb la gent. Bon detall d’un grup
que amb treball i constància s’han guanyat el reconeixement de crítica i de públic.
I ara a esperar el disc nou, i per descomptat la nova gira de concerts.
Pere Peris

