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Un programa amb activitats
populars, culturals i festives
El cartell de les festes ha estat dissenyat per l’equip de creadors navarresos Kukuxumusu
Música, teatre,
literatura,
exposicions i actes
al carrer són els
principals
ingredients de la
festa gran

El cantautor hospitalenc Alfonso Mora
serà l’encarregat d’obrir les Festes de
Primavera el dia 21 amb un concert
al Teatre Joventut. Aquesta és una de
les intervencions dels artistes locals a
les festes de la ciutat. També destaca
l’actuació de Dani Flaco com a teloner
de Chambao, el dissabte 23 d’abril.
Els creadors locals contemporanis tindran cabuda a la Tecla Sala amb la
mostra Les estances de la metàfora.
Pel que fa a les exposicions, el
Centre Cultural Barradas, el Museu
d’Història i el vestíbul de l’Ajuntament acolliran, a partir del dia 19,
la mostra Guinovart a Barradas. Nò-

mada, utòpic Barradas trencant
barratges. És el títol amb el qual
Josep Guinovart ret homenatge a
Rafael Barradas.
Les festes conserven i potencien els elements més tradicionals
com la Fira de Sant Jordi de llibres i
roses, el Fabulari o la XVIII Trobada
de Gegants. Una de les novetats
d’aquesta edició és la Primera Trobada de Diables Infantils dels Països Catalans que tindrà lloc el 23
d’abril i que aplegarà vuitanta colles
de diables de Catalunya, del País
Valencià i de les Illes Balears.

ELS CONCERTS. Manolo García,
Bunbury, Chambao i Niña Pastori
són les atraccions musicals de les
Festes de Primavera. Tots tenen
treball discogràfic nou que presentaran als seus seguidors, impacients per escoltar-los en directe.

MANOLO GARCÍA A LA FARGA
EL DIJOUS 21 D’ABRIL, 22H

Para que no se duerman mis
sentidos és el títol del tercer treball
en solitari de Manolo García, amb

el qual trenca tres anys de silenci.
El disc s’ha gravat en tres estudis
diferents amb la col·laboració de
20 músics que han donat vida a un
treball diferent amb molta intensitat
musical.
Manolo García va iniciar la seva
carrera en solitari l’any 1998 quan
va deixar El último de la fila

BUNBURY A LA FARGA EL
DIVENDRES 22 D’ABRIL, 22H

Enrique Bunbury presentarà el
seu últim disc El viaje a ninguna
parte, del qual Que tengas suertecita és el single que més sona. El
disc està produït pel ma tei x
Bunbury, ha estat gravat a Girona i
mesclat a Nova York.

CHAMBAO A LA FARGA EL
DISSABTE 23 D’ABRIL, 22H

Mari i Edi són Chambao. Una
banda caracteritzada per fusionar
dos estils, el flamenc i el chill out,
que ha donat pas al que s’ha batejat com chill flamenc. Endomorfinas en la mente va ser el seu pri-

El cartell de les Festes de
Primavera ha estat realitzat per Mikel Urmeneta,

Disseny

un dels creadors de l’equip Kukuxumusu, de
Pamplona.
El cartell ens mostra
un drac que toca el saxòfon davant d’un nombrós
públic format per “persones de totes les races,
edats i sexe que contemplen el drac com un símbol històric i, en aquest
cas, de festa”, segons ha
explicat Koldo Balda, un
dels integrants de l’estudi de dissenyadors.
Koldo Balda espera
que agradi, però si no és
així, “que almenys alegri
els carrers, perquè el cartell és només per mirarlo i les festes són per gaudir-les”.

mer disc, i ara acaben de gravar el
seu segon treball Pokito a poko.
L’àlbum és format per 11 temes,
des de pasdobles fins a ska sense
oblidar els ritmes àrabs.
Chambao és un terme andalús
per identificar una tenda de campanya improvisada per protegir-se del
sol, la pluja i el vent a la platja.

NIÑA PASTORI A LA FARGA EL
DIUMENGE 24 D’ABRIL, 20H

Niña Pastori cantarà les cançons del
seu nou disc No hay quinto malo i
farà un repàs de tota la seva discografia.
Niña Pastori ha participat en la
composició de totes les cançons,
per això les lletres tenen un caràcter marcadament personal i reflecte i x e n u n mó n mé s í n ti m. Un
exemple és La tata: “Vestía de negro, era rigurosa; el luto de las ancianas, ustedes saben”. Les músiques segueixen un camí paral·lel,
buscant la senzillesa. # P. G.
www.canal-h.net/diari/setmana/
fprimavera2005

