18 de maig, Llagostera
El Festival Espurnes proposa un cartell
ambiciós i eclèctic en la seva segona edició
Les Anxovetes, Joan Colomo i Mireia Vives i Borja Penalba encapçalen la programació
musical, que es completarà amb circ, màgia, tallers i activitats familiars
El teclista de Txarango, Sergi Carbonell, i l’actor llagosterenc Janot Carbonell hi
oferiran un espectacle únic i inèdit de poesia i cançó
El Festival Espurnes fa un salt endavant en la seva segona edició i reforça el seu caràcter
multidisciplinari i eclèctic amb una oferta gratuïta i diürna pensada per a tots els públics.
Al llarg de més de 12 hores d’activitat ininterrompuda, el parc de l’Estació de Llagostera
acollirà el dissabte 18 de maig una vintena d’espectacles que inclouran circ, màgia, tallers,
activitats infantils i, sobretot, molta música. Es tracta d’una oferta extensa que manté la
voluntat del festival d’esdevenir un aparador on el públic pugui descobrir alguns dels projectes musicals i artístics més interessants, atrevits i sorprenents del moment.
En el terreny musical hi destaca la presència de noms com l’inconfusible Joan Colomo, que
hi presentarà el seu aclamat nou disc ‘L’oferta i la demanda’ (Bcore, 2018); el duet valencià
format per la cantant Mireia Vives i el guitarrista Borja Penalba, i Les Anxovetes, renovadores de l’havanera i una de les bandes més en forma de les comarques gironines.
Menció especial mereix l’espectacle ‘Lletra i música (poemes i cançons amb amor encara
que no siguin d’amor)’ que hi oferiran Els Carbonell. O, el que és el mateix, el teclista de
Txarango, Sergi Carbonell, i el seu pare, l’actor llagosterenc Janot Carbonell; un espectacle
inèdit produït expressament per al festival que farà un repàs d’aquells poemes i cançons
que han marcat les seves vides.
En el capítol de novetats, l’Espurnes acollirà les presentacions dels nous discos de Ninus
-un dels artistes en català més radiats des que va llançar ‘Irreal’-, Namina i Xavier Calvet,
així com una de les primeres actuacions de la gira de Cesc. Completen al cartell l’exlíder de
Whiskyn’s Joan Masdéu i les prometedores veus de Magalí Sare i Marion Harper.
Més enllà de la programació musical, el festival aposta enguany per reforçar l’activitat paral·lela, amb una àmplia oferta de tallers per a petits i grans que es concentraran en la
franja horària de matí i migdia, molt pensades per a un públic familiar. Al matí, l’activitat
també inclourà una cercavila gegantera a càrrec de la Colla Gegantera de Llagostera i
l’espectacle de màgia itinerant que hi oferirà Eduard Juanola. Al migdia, per la seva banda,
hi arribarà la Cia. Yldor Llach amb l’espectacle d’acrobàcies sobre bicicleta ‘Sobre rodes’.
Al llarg de tota la jornada, a més, el públic podrà gaudir d’una àmplia oferta gastronòmica
i una fira d’entitats sense ànim de lucre, que suposarà una altra de les novetats d’enguany.

les anxovetes
El grup d’havaneres en femení Les Anxovetes
és una de les bandes més en forma de les
comarques gironines. Van tancar el 2018 amb
més de 80 concerts i han actuat als principals
festivals i cantades d’havaneres del país, a més
d’actuar a Washington, al prestigiós festival
Smithsonian Folklife Festival. Amb tres discos al
mercat han renovat el món de l’havanera amb un
directe fresc i sincer.

joan colomo
Joan Colomo és un dels músics més imprevisibles
i, alhora, excepcionals d’aquest país. Després de
més de 10 anys de carrera en solitari i sis discos
publicats, el de Sant Celoni s’ha erigit com una
veu inconfusible carregada de personalitat. Ara
ens presenta ‘L’oferta i la demanda’ (Bcore, 2018),
un treball on ens proposa una mirada a les relacions econòmiques i polítiques del nostre entorn
des de la seva òptica personal marca de la casa.

mireia vives i borja penalba
Quan dos músics de la talla de Mireia Vives i Borja Penalba
s’uneixen només en poden sorgir coses bones. Penalba ha
estat guitarrista de Maria del Mar Bonet, Lluís Llach i Feliu
Ventura, entre molts altres. Vives va ser una de les pioneres
del rap en valencià al capdavant dels històrics Rapsodes. Ara,
tots dos ens presenten un espectacle conjunt que abraça
la cançó d’autor i la poesia. Van unir-se per posar veu als
versos de Roc Casagran a ‘L’amor fora de mapa’ (Mesdemil,
2015) i poc després van estrenar-se amb temes propis amb
‘Línies en el cel elèctric’ (Mesdemil, 2017), un disc que els ha
valgut l’aclamació unànime de públic i crítica.

els carbonell
Hi ha poemes i cançons que et transporten a llocs i moments
de la teva vida que t’han deixat empremta a l’ànima. Els guardem ben calentonets al més profund del cor. Totes en tenim.
Els Carbonell Coma Vergés ens proposen compartir-nos-en
uns quants dels seus. Ho faran en un espectacle inèdit produït exclusivament per al festival i que unirà el teclista de
Txarango, Sergi Carbonell, i el seu pare, l’actor llagosterenc
Janot Carbonell. Paraules i música per passar una estona,
segur que divertida i emocionant, entre amics.

magalí sare
És cantant del Quartet Mèlt (guanyadors del concurs de TV3 ‘Oh
Happy Day’ l’any 2015) i veu del nou disc i espectacle ‘Estómac’
de Clara Peya, però entremig de tants projectes Magalí Sare
també ha trobat temps per impulsar la seva carrera en solitari.
‘Cançons d’amor i dimonis’ (Autoeditat, 2018) és el seu primer
treball discogràfic, un disc escrit com a procés terapèutic per
sortir d’una crisi de personalitat arran d’una relació sentimental
destructiva i d’abús psicològic i que ens explica a través de
cançons les emocions viscudes al llarg d’aquesta superació.

ninus
‘Irreal’ (Música Global, 2018) és el tercer
treball discogràfic del músic Jordi Ninus.
Un disc íntim i sincer, el més personal de
la seva trajectòria, que l’ha portat a ser un
dels artistes en català més radiats a les
radiofórmules des de la tardor passada, 11
cançons escrites des de l’ànima on el músic
hi bolca sentiments i emocions a ritme de
pop lluminós i vitalista.

joan masdéu
Després d’una llarga trajectòria al capdavant
de Whiskyn’s, un dels grups referents del
rock català, Joan Masdéu va iniciar l’any 2011
una trajectòria en solitari que ja l’ha portat a
editar tres treballs discogràfics. El darrer és
‘Innocents’ (Satélite K, 2018), un disc farcit
de fantàstiques cançons pop de melodies
exquisides que suposa un retorn a l’essència
musical i personal de l’artista de Reus.

marion harper
Parlar de Marion Harper ja no és parlar d’una de
les veus més prometedores del país. Ara ja és
parlar d’una veu de present, que ha fet parada a
alguns dels festivals més reconeguts del país
com el Primavera Sound, el Festival de Pedralbes,
l’Strenes o l’Acústica. Amb ‘Hydrangea’ (Luup
Records, 2017), el seu darrer treball, trenca la
innocència dels primers discos i ens sorprèn amb
un disc més fosc i més dosi electrònica que mai.

xavier calvet
L’exlíder de Bullitt Xavier Calvet ens presenta aquest 2019
el seu segon disc en solitari. ‘Crosswinds’ (Bcore, 2019) és
una petita gran obra mestra de pop lluminós envernissat
d’americana. El músic ens ofereix una confessió de qui, a
punt de complir els 40, sent que ha arribat a la meitat del
camí. Això sí, ho fa lluny de caure a la depressió i el desànim
i obrint la porta a una maduresa que no desemboca en un
descens vital sinó en la plena realització personal i creativa
després d’anys de batalles.

namina
Natàlia Miró do Nascimento va començar a
construir cançons de manera autodidacta
als tretze anys. Dos anys després va formar
el seu primer projecte i, des de llavors, no
ha parat de tocar i cantar en directe. Aquest
2019 publica ‘Ens endurem el vent’, el seu
tercer disc, amb què ens vol mostrar la
sincronia entre els canvis vitals i l’evolució
del context sociopolític.

cesc
Només ha publicat un parell de singles a Youtube,
però el músic empordanès Cesc ja es pot considerar
una de les promeses més fermes del pop català. La
primavera passada va passar pel programa de Tele5
‘Factor X’, on va aconseguir convèncer el jurat amb una
cançó cantada íntegrament en català. Paral·lelament,
l’hem pogut veure com a músic de carrer, sobretot al
metro de Barcelona, i ara comença una primera gira
que es presenta intensa i prolífica.

L’Espurnes vol ser un festival obert al públic familiar i, per això, incorpora una àmplia oferta
pensada per a aquella gent que vulgui assistir-hi amb fills.

Colla gegantera

cia. Yldor Llach

eduard juanola

La Colla Gegantera de
Llagostera serà, un any més,
l’encarregada d’inaugurar
el festival amb una cercavila
matinal pel recinte.

Al migdia arribarà el torn
del circ amb l’espectacle
‘Sobre rodes’, un xou que
combina acrobàcies sobre
bicicleta amb malabars i
molt d’humor.

El mag llagosterenc Eduard
Juanola oferirà al llarg del
matí un espectacle itinerant de
màgia de proximitat.

tallers

fira d’entitats

Prop de mitja dotzena de tallers per a petits
i grans s’aniran succeint durant el dia. El
Cirquet Confetti oferirà al llarg del matí un
taller de malabars, mentre que al migdia
els prendrà el relleu l’Esplai Papu-Tisores,
amb un taller de maquillatge. Al matí, la
il·lustradora Marta Bellvehí també hi oferirà
un taller de dibuixar cançons, amb dues
sessions d’una hora per a un públic major
de 14 anys. A primera hora de la tarda serà
el torn de Khan Cartró Factoria d’Arts, amb
un taller de caixó i l’associació juvenil Heal,
que ens introduirà al món del hip-hop amb un
doble taller de deejaying i graffiti.

Com a novetat, enguany el festival
incorporarà una fira d’entitats pensada per
a donar visibilitat a entitats sense ànim
de lucre gironines. Així doncs, una desena
d’entitats podran disposar d’un espai
expositiu al recinte del festival per donar a
conèixer les seves activitats i contribuir així a
la conscienciació social del públic assistent
al festival.

l’espurnes és un projecte de:
La Tornada

Sotrac

La Tornada és una revista musical nascuda
l’any 2015. Des de principis de 2018, la seva activitat periodística es centralitza al portal web
La Tornada LIVE, herència de la revista digital
publicada setmanalment entre 2015 i 2017.
Paral·lelament, també treballa en la producció i organització d’esdeveniments musicals
entre els quals destaquen festivals com l’Espurnes (Llagostera), l’Interfest (itinerant), el
Microclima (Camprodon) o el Propers (Castell
d’Aro), així com les sessions formatives Soc Autor, organitzades conjuntament amb Fundació
SGAE.

Sotrac fa poques setmanes que va tancar la
gira del seu primer disc “Sota el Roure” (2017,
RGB Suports). El grup de Llagostera i Sant
Feliu de Guíxols ha tancat el 2018 amb més de
30 concerts i actualment es troba en ple procés
de creació i enregistrament del seu segon
treball, tasca que compagina amb la gestió
de l’Espurnes, esdeveniment que han volgut
celebrar al poble que els ha vist créixer.
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per a més informació
La Tornada - Pau Planas (626 10 49 74)
Sotrac - Artur Comas (699 23 32 16)
festivalespurnes@latornada.cat

