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Durant el mes de març. La Salamandra esdevindrà un any més epicentre de l’escena musical independent

Let’s Festival,
aparador del
millor ‘indie’
nacional

A dalt, Lori Meyers; a l’esquerra, La Habitación
Fotos cedides per la salamandra
Roja; a baix, Catpeople

Més de 40 actuacions i sessions de Dj durant
els caps de setmana de març, amb noms
consagrats i grups revelació de l’indie nacional.
Comença el VII Let’s Festival a la Salamandra

U

n festival diferent, proper,
on la comunió entre el
públic i l’artista és latent”.
Sota aquesta definició,
la sala de concerts Salamandra
afronta –per primer cop en solitari–
l’organització de la setena edició
del Let’s Festival, avui un marc de
referència de tot allò que olora a
independent dins el panorama musical estatal i que va atreure 7.800
persones el 2011.
Lori Meyers, La Habitación Roja
o Catpeople són alguns dels caps
de fila que protagonitzaran aquesta
festa de la subcultura indie, tots els
divendres i dissabtes de març, en
els locals 1 i 2 de la Salamandra.

Segons David Lafuente, director
del Let’s Festival, l’esperit és “ser
un aparador dels millors directes i
discos de l’any i alhora presentar
les propostes amb més projecció”.
La setena edició suposa un salt
exponencial ja que les bandes són
el doble que el 2011. Lafuente
avança que la intenció és a partir
d’ara consolidar la fórmula de “tot
un mes” de música independent.
Però, quines són les fronteres
de la música indie? El director del
Let’s opina que hi caben totes les
tendències, rock, pop, dance..., ja
que “l’indie és una postura de vida
que aplicada a la música vol dir anar
per lliure, defugir d’allò comercial”.

Amb el ‘thriller’ ‘La llamada de un extraño’

El barceloní Rafael Alcalde, premi L’H
Confidencial 2012 de novel·la negra
Un thriller apocalíptic ambientat a
l’Espanya actual, on es reflexiona sobre la condició humana i la manca
d’intimitat de la societat a partir de
la irrumpció de les noves tecnologies és l’obra guanyadora de la sisena edició del premi internacional
de novel·la negra L’H Confidencial,
convocat per l’Ajuntament i per Roca
Editorial i promogut per la Biblioteca la Bòbila. L’autor, Rafael Alcalde

(Barcelona, 1961), és un professor
de batxillerat que compta amb altres
dues novel·les publicades.
El lliurament del premi i la presentació de l’obra, editada dins la
col·lecció Roca Criminal, tindràn
lloc el 24 de març a la Biblioteca
la Bòbila. Els guardonats anteriors
han estat Cristina Fallaràs, Erlantz
Gamboa, Julián Ibáñez, Raúl Argemí
i Joaquin Guerrero-Cassasola. y

Grups consagrats i grups amb projecció
Fidel a la seva filosofia de combinar bandes consagrades amb grups
revelació, el programa 2012 inclou noms com Tachenko, We Are
Standard, Pony Bravo, Odio París, Mendetz, La Habitación Roja o
els granadins Lori Meyers juntament amb apostes com Las Ruinas,
Dolores, Disco las Palmeras!, La Iaia, La Banda Municipal del Polo
Norte, Marcus Doo o Juanita y los Feos, entre d’altres. En total es
presenten 41 grups distribuïts en 15 concerts que aniran seguits
de les millors sessions de Dj de l’escena independent. Les entrades
anticipades -enguany no hi ha abonaments– són a la venda a 8 o 12
euros, segons el concert. Tots els detalls es troben al web del festival.

Primer sopar amb Javier Pérez Andújar

El Let’s va néixer, recorda Lafuente, “humilment, com un festival d’hivern de petit format i en una ciutat
considerada embrió de moviments
musicals independents gràcies a
locals com A Saco o El Depo i a iniciatives passades com els festivals
Tendències o Confidential”. Avui, arribats a la setena edició, el Let’s és
ja una plataforma indie indiscutible. y
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http://letsfestival.cat

Biblioteca central

Neix L’H-Espai de
lletres, tertúlies al
voltant de la taula

Nou servei
d’audiollibres,
a la Tecla Sala

L’escriptor català Javier Pérez Andújar ha estat el convidat del primer
sopar literari L’H-Espai de lletres impulsat per l’entitat Tres Quarts per
Cinc Quarts i les biblioteques municipals. Les pròximes cites són el 27
d’abril amb Jordi Canal i Àlex Martí,
que parlaran sobre novel·la negra, i
l’1 de juny amb Víctor Amela. y

La Tecla Sala ha incorporat al seu
catàleg 45 audiollibres que els usuaris es poden descarregar des de la
web de la biblioteca. Aquest servei
s’afegeix a la col·lecció d’audiollibres
en CD que l’equipament ja tenia en
préstec. La resta de biblioteques de
la ciutat incorporaran aquesta oferta
progressivament. y

