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El festival Flames cremarà per Sant
Joan
El festival de Manresa se celebrarà el dia 23 i 24 de juny i hi actuarà Smoking
Souls, Jazzwoman i Zoo, entre altres

Smoking Souls al Festival Vibra 2021 | Arxiu de Festival Vibra

El festival manresà Vibra es renova i passa a ser el Flames. Però el canvi de nom no és l'única
novetat: el cicle abandona el format pandèmic i concentra totes les actuacions d'enguany en dos
dies, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, el 23 i el 24 de juny. Durant la festivitat passaran pel
Pati del Palau Firal de Manresa artistes com Smoking Souls, Jazzwoman, Zoo o El Pony
Pisador.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=sVWQ2SKFPW0
L'esdeveniment convocarà el públic a l'escenari del Palau Firal, on estarà preparat el trio d'Olesa
de Montserrat Lal'Ba (20.30 h) -un dels finalistes del Sona9 2021-. Al vespre, els seguiran la
banda de Pego Smoking Souls (21. 30 h) que portarà al Bages contundència guitarrera i afecte a
parts iguals. La nit de la revetlla de Sant Joan continuarà amb el rap del grup valencià Los Chikos
del Maíz (23.05 h), la banda maresmenca Lágrimas de Sangre (00.40 h) -amb el darrer treball
Armónico desorden (Guspira Records, 2022)- i l'artista d'Aldaia Jazzwoman (02.15 h), qui apagarà
les últimes flames de la foguera de la Revetlla de Sant Joan.

El 24 de juny, el festival Flames seguirà fent rebombori amb l'actuació de la rapera de Montcada i
Reixac Lil Russia (19.30 h). També pujaran a l'escenari les propostes del País Valencià Xavi Sarrià
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(20.50 h), amb el seu segon treball en solitari Causa (Propaganda pel Fet!, 2022), Zoo (22.25 h)
amb les seves Llepolies (Zoo Recors, 2021) i Auxili (00.00 h), que h presentarà el nou disc Guaret
(Propaganda pel Fet!, 2022)-. Flames tancarà l'edició amb l'actuació del quintet barceloní El Pony
Pisador (01.35 h) i la de Tropical Galaxia (02.55 h), el projecte d'en Puxi i en Shakku, PD's de
la sala Stroika de Barcelona.
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