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Música, teatre, exposicions, tradicions ||| del 17 al 23 d’abril

L’avinguda Tarradellas,
escenari musical de les Festes
Per donar cabuda als grups de l’escena independent que se sumen a les actuacions de Rosendo i Malú
Un drac amb tots els
colors del món ens
convida a participar a
les Festes de Primavera,
que aixecaran el teló
el dia 17 amb música,
teatre, exposicions i
activitats al carrer

ven i potencien els elements més
tradicionals de les festes populars,
com la Fira de Sant Jordi de llibres
i roses, l’elaboració de les catifes
florals, el Fabulari, la Festa al parc,
la XXI Trobada de Gegants, la XIII
Trobada Comarcal de Puntaires, la
jornada castellera o la Nit del Foc.
■ Activitats literàries
Durant la jornada de Sant Jordi
l’escenari principal de la celebració
serà la fira de llibres, flors i artesa
nia de la rambla de Just Oliveras.
La Xarxa de Biblioteques hi tindrà
un estand on els autors de la ciutat
signaran els seus llibres. També
hi serà el guanyador de la segona
edició del Premi L’H Confidencial,
Raúl Argemí.
Les Festes de Primavera
volen donar suport
als artistes de la
ciutat, tant músics
com escrip
tors, segons
declaracio
nes de Mario
S a n z , “p e r
què L’H té ta
lent i el volem
cuidar”. # p. g .
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El dissenyador valencià Pepe Gimeno (a la foto, amb el tinent
d’alcalde de Cultura, Mario Sanz) és l’autor del cartell de les Festes de Primavera 2008. És un drac multicolor “compost de molts
elements”, diu l’autor, “on cap tothom, caben tots els colors i ningú
pot quedar-se fora de la festa”. El
drac és format de punts de color o “bombolles de sabó”, amb un
fons blau fosc “perquè es vegi la llum, els punts són transparents
i els colors es barregen”. Per a Pepe Gimeno, el cartell representa
“la visió valenciana de L’H, una cosa amable que és com fem les
coses per allà baix”. Entre altres treballs, Gimeno ha fet el logotip
de la marca turística de la Comunitat Valenciana.
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La ciutat celebra les Festes de Pri
mavera del 17 al 23 d’abril, Diada
de Sant Jordi, tot i que les principals
activitats tindran lloc entre els dies
17 i 20. El programa inclou música,
teatre, exposicions i activitats al
carrer.
El tinent d’alcalde d’Educació i
Cultura, Mario Sanz, afirma que les
festes giren entorn l’espai públic
“amb activitats que cobreixen tots
els interessos” i afegeix que la ram
bla de Just Oliveras “s’ha convertit
en l’eix cívic de les festes”.
Les festes arriben aquest any
amb una oferta musical molt més
àmplia que en les passades edi
cions i guanyen un nou escenari,
l’avinguda de Josep Tarradellas
davant del Centre Cultural Tecla
Sala. En aquest espai s’hi celebraran
concerts gratuïts de grups musicals
de l’escena independent: El Kapel,
Amparanoia, La família Rústika,
Chico Ocaña, Canteca de Macao,
Dorian, Love of Lesbian i la Habita
ción Roja.
El recinte firal de La Farga és un
dels escenaris habituals per als con
certs. Per aquest espai hi desfilaran
Pereza, Sidonie, Rosendo, Barri
cada i Malú. Mentre que l’Auditori
Barradas acollirà la presentació del
disc Fuerzas de flaqueza, el segon
del cantant hospitalenc Dani Flaco.
A la mateixa sala s’hi presentarà
l’Associació de Músics i Aficionats al
Jazz Manouche amb les actuacions
dels grups Shine i Ensemble Zaiti.
Les Festes de Primavera conser

Rosendo

