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Música. La Casa Azul obre el dia 25 un cartell que comptarà amb Viva Suecia i amb propostes d’influència negra

E

l festival de música independent que organitza la
Salamandra avança enguany les seves dates i
s’estrena el 25 de gener. Fins al
març, el Let’s Festival programa
el bo i millor de bandes i solistes
que s’han guanyat la fama a pols
fora dels circuits comercials, com
Viva Suecia. Enguany, a més, incorpora nous estils.
El tret de sortida de la catorzena edició del Let’s a la Salamandra el donarà el dia 25 La Casa
Azul, amb l’inclassificable Guilli
Milkyway. Li seguiran Depedro, amb
el seu darrer treball Todo va bien,
que ha produït amb la complicitat de
Santiago Auserón, Vetusta Morla, Luz
Casal, Fuel Fandango, Coque Malla,
Amparo Sánchez i molts més.
El plat fort és, sens dubte, el rock
alternatiu de Viva Suecia. La banda
de Múrcia en poc més de quatre
anys s’ha convertit en cap de cartell i

i

Més informació i entrades:
www.letsfestival.cat

el 2017 va guanyar l’MTV europeu al
millor artista espanyol. Completen el
festival Ramon Mirabet, Xoel López i
The New Raemon, entre d’altres.
En aquesta edició, els organitzadors han fet un pas més i han obert
el ventall artístic amb música d’influ-

ència negra feta al país: A Contra
Blues, de Cerdanyola, i els Travellin’
Brothers, de Bilbao.
Les entrades ja estan a la venda
a través del web del Let’s Festival,
amb preu especial per compra anticipada. y

FOTOS CEDIDES PER LET’S FESTIVAL

Let’s Festival s’avança al
gener amb novetats i
les millors bandes ‘indie’
De dalt a baix: La Casa Azul, Viva Suecia, Ramon Mirabet i A Contra Blues

EL CARTELL www.letsfestival.cat
25 DE GENER, 20.30H. LA CASA AZUL + CARIÑO

Guilli Milkyway, l’ànima de La Casa Azul, ha portat arreu el bubblegum, i el sunshine-pop (18€,
anticipada; 23€, taquilla)
26 DE GENER, 20,30H. DE PEDRO + MARÍA RODÉS. Jairo Zavala

repassa el seu cançoner en el punt perfecte de
maduresa (18€, anticipada; 23€, taquilla)
16 DE FEBRER, 20.30H. XOEL LÓPEZ + MARTA DELMONT. El dar-

rer disc de Xoel, Sueños y pan, reivindica el pa
per poder somiar (18€, anticipada; 23€, taquilla)

23 DE FEBRER, 20.30H. PERRO + BASTANTE.Trópico Lumpen
és el tercer disc del grup de Múrcia (12€, anticipada; 16€, taquilla)

22 DE MARÇ, 20.30H. MUCHO + CONTTRA. El projecte musical de Martí Perarnau que presenta disc aquest
mes (12€, anticipada; 16€, taquilla)

2 DE MARÇ, 20.30H. VIVA SUECIA + EL VERBO ODIADO. El gran

23 DE MARÇ, 20.30H. THE NEW RAEMON + RAMON ARAGALL.

fenomen del rock alternatiu i de l’‘indie’ (16€,
anticipada; 20€, taquilla)

El nou treball de Ramon Rodríguez és considerat
com el millor (15€, anticipada; 18€, taquilla)

8 DE MARÇ, 20.30H. RAMON MIRABET + KIDS FROM MARS.

29 DE MARÇ, 20.30H. AURORA & THE BETRAYERS + AGORAPHOBIA.

Nova gira de Mirabet en la qual presenta noves
cançons (18€, anticipada; 23€, taquilla)

Aurora & The Betrayers ens sorprenen de nou
amb el seu estil arriscat (15€, anticipada; 20€,
taquilla)

9 DE MARÇ, 20.30H. A CONTRA BLUES + TRAVELLIN’ BROTHERS.
17 DE FEBRER, 11.30H. XICS’N’ROLL: THE AMY’S SOUL. Tribut a

la desapareguda Amy Winehouse perquè
gaudeixi tota la família (8€, anticipada; 10€,
taquilla)

La banda A Contra Blues, guanyadora de
l’European Clubs Challenge 2014, ha conquerit
Europa en 10 anys de carrera amb sis disc i 600
concerts (15€, anticipada; 18€, taquilla)

30 DE MARÇ, 20.30H. JOE CREPÚSCULO + MUEVELOREINA.

Crespúsculo acaba de celebrar el desè aniversari
amb una recopilació d’èxits (12€, anticipada;
16€, taquilla)

