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Mayte Martín posa punt i final al
festival Tarragona Sona Flamenc
El videoclip "Qui balla, els seus mals espanta" ha batut rècords de reproduccions
a les xarxes municipals

Mayte Martín, en concert. | Manel R.Granell

La cantaora Mayte Martín va presentar l'espectacle Memento aquest diumenge al vespre al
Teatre Tarragona. El concert tancava la tercera edició del Festival Tarragona Sona Flamenc, que
s'ha celebrat a la ciutat de l'1 al 14 de març.
Segons ha expressat l'alcalde i conseller de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, "en aquesta
edició hem volgut generar continguts pensant en arribar al màxim de gent amb la major seguretat
possible, i ho hem aconseguit". D'aquesta manera, fruit de la crisi sanitària provocada per la Covid19, el festival ha combinat les activitats presencials al Teatre Tarragona amb diverses propostes
en línia. "Esperem poder recuperar l'any vinent més espais de la ciutat i sobretot recuperar la
presència física als actes de les entitats i escoles de flamenc, que han fet una excel·lent feina
conjunta" ha conclòs l'alcalde de Tarragona.
El concert de l'artista Mayte Martín se sumava als altres dos espectacles presencials al teatre,
Federico García i el concert de Queralt Lahoz, els dos, al igual que el concert de cloenda de
Martín, han tingut molt bona rebuda del públic, que ha omplert pràcticament l'aforament.
Les propostes en línia també han tingut molt bona acollida. Destaca el gran impacte i ressò del
videoclip estrenat durant aquesta edició, protagonitzat per tots els professors i professores de
flamenc de la ciutat amb més de 32.000 reproduccions a través de les xarxes, convertint-se en
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un dels continguts en línia de l'Ajuntament que més èxit ha tingut en els darrers anys.
Documentals, conferències i masterclass en línia han conformat la resta de la programació del
Tarragona Sona Flamenc 2021 amb la intenció d' apropar aquest gènere musical des de tots els
seus vessants.
Tota l'oferta en línia d'aquesta tercera edició del festival Tarragona Sona Flamenc estarà disponible
per tot aquell que ho desitgi fins al proper 31 de març
(https://www.youtube.com/user/TGNcultura/videos) .
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