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Del 23 al 26 d’abril

El Toc d’inici, trobada de la
cultura tradicional i popular
El dissenyador madrileny Isidro Ferrer és l’autor del cartell de les festes d’enguany
El 23 d’abril, Diada de Sant
Jordi, arrenquen les Festes de
Primavera amb un destacat
cartell d’actuacions i “amb el
màxim exponent d’elements de
la cultura tradicional catalana”,
segons va dir l’alcaldessa, Núria
Marín, en la presentació del
programa. D’altra banda, Isidro
Ferrer ha estat el dissenyador
encarregat del car tell de les
Festes 2009, que juga amb la
tradicional imatge del drac.
El programa de les Festes
de Primavera posa l’èmfasi en els
elements més destacats de la cultura
tradicional i popular, i de la festa al
carrer. Arrencaran amb el Toc d’inici,
una trobada en què participen les
diferents colles de diables, bestiari,
geganters, capgrossos, esbarts dan
saires, colles sardanistes, trabucaires
i grallers de la ciutat, en una celebra
ció que tindrà lloc el divendres 24
d’abril, a les 19.30 hores, a la plaça
de l’Ajuntament.
El Teatre Joventut proposa teatre
popular de la mà de Paco Morán,
amb les representacions d’Enfermo
imaginario i l’espectacle de menta
lisme Kasual_mente, de Luis Pardo.
No faltarà a la seva cita el concurs
de cocteleria i la gimcana fotogràfica,
a més de les exposicions. Quant a
l’esport, hi ha propostes adreçades
a tots els col·lectius i a persones de
totes les edats.
En el marc de la fira de Sant Jordi,
la Xarxa de Biblioteques instal·larà
un estand on els autors de la ciutat
signaran el seus llibres.
El tinent d’alcalde d’Educació i
Cultura, Mario Sanz, convida la ciuta
dania a participar en unes festes “del
civisme i de l’alegria en les quals les
entitats intervenen i treuen el millor
perquè les festes siguin tot un èxit”.
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Isidro Ferrer va néixer a
Madrid el 1963. És diplo
mat en art dramàtic i es

gabriel cazado

El disseny

Mario Sanz, Núria Marín i Isidro Ferrer, durant la presentació de les festes

L’alcaldessa va recordar que en
guany se celebra la 29a festa, sorgida
un any més tard de la constitució
dels ajuntaments democràtics. “Ens
vam inventar unes festes com tantes
altres coses en aquesta ciutat i ho
vam fer al voltant de la festivitat de

Sant Jordi, un dia molt nostre, i amb
un drac que simbolitza la tradició i
sobre el qual els dissenyadors dels
cartells han fet variacions”, va dir.
Precisament, Isidro Ferrer ha estat el dissenyador encarregat de donar vida al drac de les Festes 2009.

És un drac amb pocs colors, en con
trast amb el de l’any passat. Ferrer
va explicar que ha sentit una gran
responsabilitat en fer el cartell “ja
que m’han precedit alguns dels millors dissenyadors d’aquest país”.
Per fer el seu ha estudiat els cartells

cenografia i combina la
seva activitat de dissenya
dor gràfic amb un intensa
tasca en altres camps de
la imatge com la il·lustra
ció, la realització de còmics, animacions per a televisió o l’edició. La seva
obra ha estat objecte d’exposicions individuals a
Osca, Gijón, Palma de Ma
llorca, Tolosa, Lisboa, Ro
uen, Rijeka, Bogotà, Qui
to, Torí, París i Ciutat de
Mèxic, i ha participat en
exposicions col·lectives a
Madrid, Barcelona, París,
Tòquio, Berlín, Brussel·
les, Montevideo, l’Hava
na, Buenos Aires i Santi
ago de Xile.
Ha rebut diferents pre
mis per la seva tasca com
a il·lustrador i grafista,
entre els quals un Premi
Lazarillo d’Il·lustració i un
LAUS. És Premi Nacional
de Disseny (2002) i mem
bre de l’Aliança Gràfica
Internacional (AGI).

dels últims anys i especialment el
de l’any passat. “He fugit de la po
ètica de la festa i he volgut recollir
l’aspecte més canalla, és un drac
diürn, despreocupat i burlesc que
viu la festa des de dins”, ha declarat.
# pilar gonzalo

