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Les Festes de Primavera tornen a la ciutat
del 23 al 27 d’abril. Seran cinc dies plens d’activitats per a totes les edats entre les quals
destaquen els dos concerts que tindran lloc

FESTES DE PRIMAVERA
al Centre d’Activitats La Farga: d’Hombres G,
que tornen a tocar junts, i d’Álex Ubago. Els
actes més tradicionals, com la Fira de Sant
Jordi a la rambla de Just Oliveras, la Marató
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de Contes, enguany dedicada a contes per
la pau, el Fabulari, la Trobada de Gegants i
el Correfoc, entre altres, no falten a la cita
amb la ciutadania

Hombres G i Álex Ubago, els
concerts destacats de les festes
Actuaran al Centre d’Activitats La Farga el dissabte 26, a les 22h, i el diumenge 27, a les 20h
La música serà una de les grans
protagonistes de les Festes de
Primavera amb concerts de pop
o gospel i amb els boleros de
sempre. Hombres G i Álex Ubago
seran els plats forts amb actuacions al Centre d’Activitats La Farga
els dies 26 i 27 d’abril. També
torna a la ciutat Moncho, el rei
del bolero, per actuar davant la
gent gran.
Hombres G ha tornat als escenaris després de deu anys d’inactivitat. Cançons com Devuélveme a mi chica, La cagaste,
Burt Lancaster o Marta tiene un
marcapasos tornaran a sonar a
La Farga. Será el retrobament del
grup amb antics seguidors, i, per
molts, significarà entrar en contacte amb un dels grups més emblemàtics del pop espanyol dels
anys 80 i 90.
El grup, capitanejat per David
Summers, creador de gairebé totes les cançons, va gravar els
primers singles l’any 1983. El primer disc gran, titulat Hombres G,
el van gravar un any després.
1985 va ser el seu gran any; el
creixement de la seva popularitat
va trencar tots els rècords i van
superar aquest èxit amb el segon
disc, titulat com una de les seves
primeres cançons, La cagaste,
Burt Lancaster. La carrera ascendent d’Hombres G va durar fins
al 1992 quan decideixen donarse un descans.
A principis del 2002 el grup
torna a ajuntar-se per gravar dues
noves cançons (En otro mundo i
Lo noto) i recopilar algunes gravacions inèdites. A més, s’han reeditat en CD tots els seus originals
en vinil.
L’actuació d’Hombres G a La
Farga tindrà lloc el 26 d’abril, a
partir de les 22h. El preu de les
entrades és de 17 euros.
Un dia després serà Álex Ubago qui pujarà a l’escenari de La
Farga per presentar els temes del

De dalt a baix i
d’esquerra a dreta:
Álex Ubago,
Mory Kante,
Gospel Soul,
Hombres G i
Moncho

seu primer disc compacte ¿Qué
pides tú?, publicat al setembre
del 2001, en què podem trobar
balades com Sabes, ritmes ballables o el tema gravat en duet
amb Amaia Montero de La Oreja
de Van Gogh.
Ubago va néixer el 1982 a Sant
Sebastià. Amb 18 anys va compondre una sèrie de cançons destinades a la seva novia i, dos anys
després, aquestes peces s’han
convertit en un dels èxits de la
temporada.
Álex Ubago estarà a La Farga
el 27 d’abril, a partir de les 20h.
El preu de les entrades també és
de 17 euros.

ELS ESCENARIS
La Farga, el Centre
Cultural Barradas i
el Teatre Joventut seran
els escenaris de les
actuacions musicals
programades
El programa de les Festes de
Primavera recull altres actuacions
musicals com ara la de Moncho,
que cantarà els seus boleros en
un acte pensat per a la gent gran
de L’Hospitalet el dia 23, a les
17.30h, que també tindrà lloc a
La Farga. El mateix dia, a les 20h,
actuarà al Teatre Joventut el músic de Guinea-Conakry, Mory Kante, guitarrista i intèrpret de bala
(xilòfon africà). Kante és un dels
músics africans més de moda actualment.
Tanca l’apartat musical de les
Festes de Primavera l’actuació de
Gospel Soul, emmarcada en les
temporades musicals organitzades pel Centre Cultural Barradas.
Serà el dijous 28 d’abril, a les
22h. # PILAR GONZALO

MONCHO, MORY KANTE I GOSPEL SOUL TAMBÉ ACTUARAN DURANT LES FESTES

