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Música

El Canto del Loco, La Oreja de
Van Gogh i Ojos de Brujo
Principals atraccions musicals a La Farga i a l’avinguda de Josep Tarradellas, davant la Tecla Sala
Alguns dels noms més destacats del
panorama musical actual passaran
els dies de les Festes de Primavera
pels escenaris del recinte firal de
La Farga i de l’avinguda de Josep
Tarradellas, un espai davant la Tecla
Sala que es va estrenar les festes de
l’any passat i que va tenir un gran
èxit. El Canto del Loco, La Oreja de
Van Gogh, Ojos de Brujo i Vetusta
Morla són alguns dels grups que
conformen un cartell de màxima
actualitat en el qual no falta la presència hospitalenca amb Dr. Calambre i Víctor Naranjo que actuaran
a La Farga i al Centre Cultural Barradas, respectivament, el dia 24.
D’altra banda, els alumnes de
l’Escola de Música-Centre de les
Arts protagonitzaran els Concerts
a la Rambla, que tindran lloc el dia
25, mentre que la sala de concerts
Salamandra acollirà, el dia 26, l’expe
riència L’Hospi Sona, que inclou
les actuacions dels grups musicals
formats per estudiants dels IES de
la ciutat.

Ojos de Brujo

treball Techarí, considerat el millor
àlbum flamenc del 2007.
El cartell musical continua el dia
24 amb les actuacions de Pachamama, Color Humano i La Troba KungFú. L’escenari de l’avinguda de Josep Tarradellas l’ocuparan el 25 d’abril Raydibaum, Sweater i Vetusta
Morla. No és la primera vegada que
Vetusta Morla actua a la ciutat però
ara ho fan després d’haver guanyat
els tres guardons pels quals estaven nominats als Premis de la Música: autor revelació, artista revelació
i millor àlbum de pop alternatiu.
Aquesta banda madrilenya de poprock va gravar el seu primer treball
el 2008. Un día en el mundo va ser
la consagració després de nou anys
d’actuacions en directe per totes les
sales del país.
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Després de la bona acollida que
van tenir en l’edició de l’any passat,
els concerts gratuïts de grups musicals de l’escena independent tornen
a l’avinguda de Josep Tarradellas.
El dia 23 actuaran D’Callaos i
Ojos de Brujo, un grup de plena
actualitat ja que ha iniciat la gira del
seu últim treball titulat Aocaná. Ojos
de Brujo va néixer a Barcelona a
mitjan de la dècada passada com a
resultat d’una amalgama de músics
de diferents orígens i influències,
amb el flamenc i la rumba catalana
com a base i incorporant reggae,
hip-hop i un llarg etcètera. El 2006
van guanyar un Grammy llatí pel seu

El recinte firal de La Farga acollirà
els concerts de Fondo Flamenco i
el grup hospitalenc Doctor Calambre, el dia 24. Un dels plats forts
en aquest recinte d’actuacions es
produirà el 25 d’abril amb l’actuació
d’El Canto del Loco, que torna a
L’Hospitalet després de cinc anys,
consagrat com el millor grup de
pop-rock espanyol amb un nou disc
titulat Personas i que compta amb
cinc Premis de la Música en el seu
palmarès.
Finalment, el dia 26 actuarà a La
Farga La Oreja de Van Gogh. Serà
la presentació a Catalunya del seu
nou disc A las cinco en el Astoria,
un títol que fa referència a un antic cinema de Sant Sebastià. Amb
aquest disc debuta la nova cantant,
Leire Martínez, tot i que el grup farà
un recorregut per tots els èxits de
sempre. # pilar gonzalo

