Cugat.cat / noticies
La música negra reconquerirà Sant Cugat al maig amb el St.QBlack
El festival St.QBlack plantejarà la seva pròpia campanya
electoral del 16 al 26 de maig amb més de 30 concerts i
activitats complementàries. Sota el lema 'Vota St.QBlack', la
cinquena edició torna a estendre's pel centre, Valldoreix i la
Floresta per donar a conèixer la música negra que es fa al país
i més enllà. Tot plegat arrencarà amb una producció pròpia
del festival, Willow Tree, on diversos músics locals seran els
protagonistes a la galeria És-fera 72 i acabarà, com ja és
tradicional, a la Colònia Montserrat amb una posta de sol
amb la companyia de la jamaicana resident a Barcelona Gigi
McFarlane.

Al mig, una trentena d'artistes nacionals i internacionals provinents de Colòmbia, Cuba, Mèxic, Jamaica,
l'Argentina i Alemanya que ompliran espais emblemàtics del municipi: places i carrers, bars com el Sant Sam i
espais com la plaça Augusta, i els Jardins del Monestir. També hi haurà propostes itinerants com la Black
Caravan que repetirà per segon any el 17 de maig, i un gran acte central a la plaça Victòria dels Àngels amb el
'bluesman' alemany Chris Kramer i Slingshots.
Un dels impulsors del festival, Ricard Valls, ha visitat aquest dimarts el 'Sant Cugat a fons' per presentar el
festival, on ha explicat que aquest any el lema va lligat amb el fet que el festival es farà, íntegrament, en
campanya electoral. 'Vam decidir fer aquesta campanya per omplir els carrers d'un altre missatge, del de la
cultura de base, de la música negra i del seu missatge cap al món', ha explicat. L'organització també celebra la
consolidació del festival a la ciutat i veu el futur amb optimisme per demostrar que 'la cultura feta des de baix
ben feta i amb passió acaba tenint èxit'.
La Floresta mantindrà el protagonisme d'altres anys, especialment el divendres 24 de maig amb l'Urban Clash,
amb una selecció de la millor música del gènere al país, es podrà escoltar entre d'altres Sr.Chen i el florestà
Pulmon Beatbox, juntament amb representants de l'anomenat 'Rap de la Terra', el hip hop en català, amb noms
com Lil Russia, Nu Drama i el Noi de Tona. Al Casino, el dia després, el protagonisme serà per l'Spessa Bcn,
el quintet cubanomexicà Guayaba Quintet i la colombiana Lady Avocado.
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