festes de primavera

10 d’abril del 2007

/

13

Música, teatre, exposicions, tradicions |||
Les Festes de Primavera ja són a tocar. Els dracs, els diables, les
bèsties del Correfoc, els explicadors de contes, els gegants, els
castellers, els músics, els cantants.... Tots estan preparats per fer
la seva funció a partir del 19 d’abril quan a primera hora del matí
s’aixequi el teló d’una nova edició de la festa major de la ciutat.
També els ciutadans estan preparats per gaudir d’unes activitats
concebudes per satisfer els gustos més diversos i oberts a la participació de les persones de totes les edats. Els seguidors del

heavy metal gaudiran de l’actuació del Mago de Oz, els amants
de teatre gaudiran dels problemes que, de vegades, provoquen
els telèfons mòbils i per als més iconoclastes Leo Bassi repassarà la Bíblia. L’hospitalenc Antonio Orozco es retrobarà amb els
seus fans i per als més tradicionalistes no faltaran a la seva cita
el fabulari i la vintena trobada gegantera. Tot això, sota la mirada
entre divertida i sorpresa del drac dibuixat per Philip Stanton,
l’autor del cartell d’enguany.
Philip Stanton és l’autor
del cartell de les Festes
de Primavera d’enguany.

El cartell
Autor i il·lustrador, espe
cialment de llibres infan
tils, Stanton va néixer a
Ohio (EUA) però des de fa
uns anys viu amb la seva
família a Barcelona.
Stanton li ha volgut donar al cartell un toc molt
mediterrani amb un drac
que ha qualificat de “sim
pàtic” i ha afegit elements
arquitectònics de la ciu
tat com la Tecla Sala o
L’Acollidora barrejats amb
altres propis de la festa
precisament per transme
tre “alegria“.

Com cada any, la música, el teatre,
les exposicions i les activitats al car
rer conformen una part important
de les Festes de Primavera, activi
tats obertes a la participació de tota
la ciutadania.
El tinent
d ’a l c a l d e
d e C ul t u 
ra, Mario
Sanz, afir
ma que les
Fes tes de
Primave
ra “són el
gran aparador de l’activitat cultural
de la ciutat on les entitats tenen
el seu protagonisme”. En aquesta
edició, la música juga un paper
destacat. El programa de les Festes

arrenca el 19 d’abril a La Farga amb
el grup de heavy metal Mago de
Oz. El mateix escenari acollirà les
actuacions d’Antonio Orozco i El
Arrebato. La copla de l’artista Falete
porta al Teatre Joventut l’espectacle
Mis quereles. La Salamandra es con
solida com un més dels escenaris
de les festes amb l’actuació de Terry
Callier i la celebració del 10è aniver
sari de BAD Music Festival.
Pel que fa al teatre, es represen
tarà l’obra Mòbil, de Serge Belbel, di
rigida per Lluís Pascual, i la polèmica
La revelación, de Leo Bassi. Entre
les exposicions destaca El camp de
la bota, de Francesc Abad, al Centre
Cultural Tecla Sala, i La col·lecció
d’art de L’Hospitalet. Obra sobre
paper (III), al Museu d’Història.

gabriel cazado

Els concerts d’Antonio Orozco, Mago de Oz i
Falete, alguns dels principals actes convocats

Sanz i Stanton al costat del cartell de les festes

Sanz també ha destacat les ac
tivitats que es desenvoluparan a la
rambla, “que es converteix en l’eix
social i cívic de les festes, des de
Can Serra fins a Bellvitge”, amb pa
rades de llibres, flors, artesania i, per
primera vegada, actuacions al carrer
amb una variada programació d’es
pectacles que inclou circ, hip-hop,
capoeira, clown i teatre, que tindran
lloc a la plaça de Lluís Companys.
No faltaran els elements més tradicionals de les festes, com les catifes florals en què participen co
missions de festes, escoles, associacions i entitats de la ciutat; el Fa
bulari; la XX Trobada de Gegants,
i el XXIII Concurs de Cocteleria. La
cloenda la posarà la Nit de Foc amb
la companyia Gog i Magog. # p. g .

