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Música. La sala programa quatre concerts gratuïts en el marc del projecte Art en femení amb motiu del 8 de març

Les dones, protagonistes a l’Oncle Jack

T

ori Sparks, Gemma Humet,
MarinaBBface i Joana Serrat pujaran a l’escenari de
l’Oncle Jack durant el mes
de març. Es tracta d’un seguit de
concerts —organitzats per la sala i
l’Àrea d’Esports i Joventut de l’Ajuntament— on les dones són les protagonistes. La iniciativa s’emmarca en
el projecte Art en femení. “Fins ara
no recollia cap activitat on hi hagués
música, per això vam pensar que seria interessant fer concerts per donar visibilitat a projectes musicals de
dones”, ha explicat Jaume Ramon,
propietari de l’Oncle Jack.
Els quatre concerts, que són
d’entrada gratuïta, conformen una

Festes de Primavera

Mikel Erentxun
i Jarabe de
Palo actuaran
a La Farga
Els dies 20, 21 i 22 d’abril La Farga
s’omplirà de música amb els concerts de les Festes de Primavera. Un
conjunt de propostes musicals per a
totes les edats i tots els gustos.
El tret de sortida anirà a càrrec
de Demarco Flamenco la nit del divendres 20 d’abril. L’artista que ha
triomfat a Youtube portarà a La Farga el seu inimitable flamenc fusió.
El dissabte 21 d’abril hi haurà
una doble sessió protagonitzada per
dos grans referents de la música espanyola: Mikel Erentxun i Jarabe de
Palo. El cantautor basc presentarà
el seu darrer treball en solitari, El
hombre sin sombra, en un concert
que combinarà nous temes i cançons ja consolidades. Per tancar la
nit, la banda liderada per Pau Donés
celebrarà 20 anys als escenaris amb
un concert on no faltaran les seves
cançons més populars com La Flaca, Depende o Grita.
Per tancar la programació, diumenge 22 d’abril Dàmaris Gelabert
oferirà un concert matinal on repassarà els èxits que fan ballar grans i
petits. Al vespre, Sweet California
clourà la festa amb el seu pop juvenil
que triomfa arreu del país.
Enguany se celebren 20 anys de
concerts a La Farga en el marc de
les Festes de Primavera. Les entrades ja es poden adquirir a entrades.
elperiodico.cat, a www.theproject.
es i a la resta de canals habituals de
compra d’entrades en línia. y

proposta molt variada i de nivell, que
portarà artistes de renom per primera
vegada a l’Oncle Jack. “L’objectiu
era que fossin propostes de formats
diferenciats”, afegeix Ramon.
La primera cantant que pujarà a
l’escenari serà Tori Sparks, que ja ha
tocat a la sala en diverses ocasions.
Enguany ho farà amb una proposta
més rockera i especial per a l’ocasió:
De Nashville al Mediterrani. El concert serà el dijous 22 de març (21h).
D’altra banda, l’artista Gemma Humet visitarà l’Oncle Jack per primera
vegada divendres 23 de març (21h)
on presentarà el seu últim treball, Encara. El dissabte 24 de març (20h),
la sala acollirà la proposta Ohana

Soul Tandem, amb Marina BBface a
duo amb Frank Montasell. La darrera
artista que passarà per l’escenari
serà la reconeguda cantautora Joana
Serrat el 25 de març (20h), amb un
concert on presentarà el seu darrer
disc Dripping Springs.
Els concerts se sumen a l’exposició Art en femení, que es pot visitar
fins al 8 d’abril a l’Auditori Barradas.
En paral·lel, el programa Taquilla
Inversa de TV L’H realitza el concurs
L’H Canta en Femení adreçat a projectes musicals liderats per dones. La
guanyadora actuarà a l’Oncle Jack. y

i

Reserves:
onclejack@onclejack.com

Actuació anterior de Tori Sparks a l’Oncle Jack
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