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Música, teatre, tradicions, exposicions...
A dalt a
l’esquerra
Miguel Poveda;
a baix, Loquillo

El dibuixant, guionista i
il·lustrador Miguel Gallardo és l’autor del cartell

El cartell

anunciador de les Festes
de Primavera. És un cartell
que mostra la diversitat de
la festa gran de la ciutat i
de les seves gents, una
festa a on hi ha de tot i hi
cap tothom. L’artista lleidetà introdueix en el cartell les diverses cares de
la ciutat.
Miguel Gallardo (Lleida, 1955) és conegut pel
personatge de Makoki,
creat el 1977, que es va
convertir en el símbol més
popular i emblemàtic de
l’underground espanyol
dels anys 80. Makoki va
perdurar fins al 1994. A
més, Gallardo va ser membre fundador de la revista
El Víbora. En l’àmbit del
còmic ha fet historietes
per a premsa als diaris
ABC o La Vanguardia, entre altres.
Des de la dècada dels
90 ha desenvolupat una
important carrera com a
il·lustrador i ha fet portades per a llibres com ara
la versió en català d’El diari de Bridget Jones.

GABRIEL CAZADO

A dalt, a la
dreta, Melendi;
a baix,
Sergio Dalma

La festa gran de L’H arriba
puntualment a la seva cita
Als actes tradicionals se sumen els concerts de Miguel Poveda, Loquillo, Sergio Dalma i Melendi
L’arribada astronòmica
de la primavera ens
prepara per gaudir de
la festa major de la
ciutat. Donem la
benvinguda un any
més a les Festes de
Primavera
La música és molt present a les
Festes de Primavera tant pel que fa
a autors o grups locals com els concerts programats amb artistes que
són actualitat.
El Centre Cultural Barradas acull
el Cicle pop d’autor amb les actuacions de Víctor Naranjo, amb el seu

primer treball discogràfic Proposo
un gran joc (20 d’abril, 22h). Dani
Flaco presentarà Salida de emergencia (21 d’abril, 22h) i Alejandro
Mar tínez cantarà els temes de
Volviendo a casa (22 d’abril, 22h).
En el marc de L’Hospitalent, una
iniciativa per donar suport als artistes de talent, actuaran Latino de
L’Hospitalet (20 d’abril, 22h) al
Centre Cultural Sant Josep, Jaruco
(21 d’abril, 22h) al Centre Cultural
Santa Eulàlia i Alfonso Mora (22
d’abril, 22h) al Centre Cultural Collblanc-la Torrassa.
Pel que fa al cicle de blues &
boogie, el Centre Cultural Collblanc-la Torrassa acollirà l’actuació
de The Midnight Rockets (21 d’abril, 21h), una veterana formació
que presentarà el nou disc B-blues
stuff, juntament amb Al Copley, lle-

gendari pianista. A la Salamandra
actuarà Nada Surg, una de les bandes més importants d’indie rock
americà (23 d’abril, 21h).
En el Centre Cultural Sant Josep
(21 d’abril, 21h) i en la Salamandra
(22 d’abril, 21.30h) tindrà lloc el VI
Bad Músic Festival. La primera serà
una nit de versions mentre que a la
Salamandra actuaran bandes que
presentaran els seus nous treballs.

Teatre Joventut: Miguel
Poveda, 20 d’abril, 22h
El cantant Miguel Poveda cantarà les peces del seu darrer treball
Desglaç, dedicat a poetes catalans
com ara Jacint Verdaguer, Maria
Mercè Marçal, Gabriel Ferrater, Josep Piera, Sebastià Alzamora, Narcís Comadira, Valentí Gómez, Joan

Margarit, Joan Barceló, Joan Brossa
i Enric Casasses.

La Farga: Loquillo y
Trogloditas, 20 d’abril, 22h
El cantant de rock i la seva banda presenten en concert Hermanos
de sangre, un treball discogràfic
gravat en directe que recull un doble concert, un fet a Barakaldo l’any
passat amb els grans èxits de la formació i, el segon, un recital acústic
de petit format amb noves cançons.

La Farga: Melendi,
21 d’abril, 22h
Que el cielo espere sentado és el
títol del segon CD de Melendi amb
peces on barreja tango, rock, pop,

rumba... El single de llançament
Caminando por la vida incideix en
la línia positiva i vitalista que va
marcar el seu primer treball Sin noticias de Holanda, que va ser tot un
boom.

La Farga: Sergio Dalma,
22 d’abril, 22h
El cantant sabadellenc Sergio Dalma presentarà davant els seus incondicionals els temes del disc Todo lo que quieres. Dalma presenta
en aquest treball un so més contundent on hi ha rock, soul, funk i
balades amb una rítmica potent i
del qual ja ha aconseguit vendre
80.000 còpies. # REDACCIÓ
www.canal-h.net/diari/setmana/
fprimavera2006

