ESCENARI 1 AVINGUDA MARIA CRISTINA

Sónar
El Festival de Músiques Avançades i Art Multimèdia de
Barcelona va néixer l’any 1994, en un moment en què
la música electrònica era encara bastant desconeguda
entre el gran públic. Però gràcies a una proposta
molt sòlida, basada primordialment en la qualitat dels
artistes, i a un creixement molt ràpid, de seguida es va
consolidar com un dels festivals de referència mundial
en el seu terreny. Les tres jornades del Sónar, el mes de
juny, mostren un amplíssim ventall d’actuacions del més
interessant de les escenes nacional i internacional, i són
una cita indispensable dels amants de les avantguardes
i la música de ball d’arreu del món.
Dates: juny
Edicions: 17
www.sonar.es

ESCENARI 1 AVINGUDA MARIA CRISTINA

PROGRAMACIÓ
20 h

BRADIEN
Balbini, Pope i Matías Rossi treballen junts des del 2005 sota la
bandera de Bradien, una formació molt poc convencional que té
tant de pop com de collage sonor contemporani. Superposant
tota classe de referents musicals (ambients exòtics, bandes
sonores, aires de folk, electrònica casual i arranjaments propers
al dub jamaicà), el grup barceloní desconstrueix la seva pròpia
noció del pop en un exercici retorçat però amable a Linden, el
seu primer i encantador elapé.
www.bradien.net

20.45 h

bRUNA
Creador de particularíssimes miniatures electròniques que
sedueixen amb una facilitat enorme, bRUNA (el barceloní Carles
Guajardo) ha superat la faceta de nova promesa per convertirse en una realitat i ser ja, definitivament, un nom de referència
del panorama nacional. I tot, gràcies a un primer àlbum, …
And it matters to me to see you smiling (publicat, com el de
Bradien, al segell spa.RK), que ha estat en boca de tothom per
l’originalitat, la qualitat i unes capacitats evocadora i emocional
inaudites.
www.myspace.com/brunasounds

21.30 h

GUIllAMINO
Encara que ell assegura que les seves produccions són
cinquanta per cent ritmes propis del hip-hop i cinquanta per
cent cançó clàssica, la versatilitat de Pau Guillamet (és a dir,
Guillamino) va molt més enllà d’aquesta simple equació. La seva
música, sempre inquieta i exploradora, mancada de prejudicis,
es deixa contaminar tant pels seus viatges a llocs com el
desert del Sàhara o Myanmar com en les darreres troballes
discogràfiques que hagi descobert per la xarxa. A més, és un
estudiós de la sardana, un ferm defensor de l’electrònica com
a eina de treball i un compositor incansable i obert a tota mena
de col·laboracions. Presentarà els temes del seu nou EP, Whip
Gymnastix.
www.guillamino.com

22.15 h

ChAChO BRODAS
Després d’un debut que ja va donar molt que parlar, Chacho
Brodas -projecte capitanejat pel productor i DJ Griffi, ex de
Sólo Los Solo- ha tornat aquest any amb un segon treball,
Date Cuenta, que revoluciona el món del hip-hop amb un so
futurista que per moments s’acosta a l’electro, al dubstep i fins
i tot al jazz. Al costat de Griffi, tres vocalistes de la factoria Del
Palo se sumen a la festa de Chacho Brodas: Aqeel, Tremendo
i MBaka, a més de possibles aparicions del misteriós painista
Nik Codina i la vocalista danesa Anqui. Hip-hop del futur per
gaudir-ne ara mateix.
www.myspace.com/chachobrodasdelpalo

23 h

ThE REQUESTERS
The Requesters reuneix dos joves però avesats productors
de l’escena de la ciutat: Sidechains, admirat sobretot per una
col·lecció de remescles irresistible i intrèpida, i D.A.R.Y.L.,
experimentat resident de The Loft i nom clau de la cultura de
clubs a Barcelona. Junts eleven al quadrat el poder immediat
del pop, la cultura dels vuitanta i les possibilitats d’estils tan
hedonistes com l’electro o el house. En espera que el seu
primer treball confirmi les grans expectatives que desperta
el projecte, han mostrat en directe la facilitat que tenen per
construir himnes immediats per a la pista de ball.
www.myspace.com/therequesters

00 h

áNGEl MOlINA
Des dels seus inicis com a DJ l’any 1991, Ángel Molina ha
tingut un paper essencial en el desenvolupament de la música
electrònica a Espanya gràcies a una tècnica prodigiosa,
aplaudida unànimement per crítica i públic, i a un gust exquisit
que l’ha dut a ser considerat un dels selectors més fins de
techno a Europa. Versàtil i flexible en les seves sessions, Ángel
sap saltar del techno més veloç al house més càlid, sense
menysprear la conjunció del pop amb l’electrònica més fosca i
hipnòtica.

ESCENARI 2 CAIXAFÒRUM

In-Edit, Festival
Internacional de
Cine Documental
Musical de Barcelona
L’any 2003 neix a Barcelona, en una petita sala del
barri de Gràcia, el primer festival dedicat íntegrament
al documental musical. Des d’aleshores la ciutat que
l’ha acollit l’ha vist créixer (i l’ha fet créixer) a una gran
velocitat, fins al punt que ara, vuit anys després, s’ha
confirmat com un dels festivals més importants del
món en aquest camp. El festival dóna tot el sentit a la
seva idea primigènia de celebrar per igual el cinema i la
música, i n’ha expandit la fórmula a l’Amèrica Llatina,
amb edicions a Xile, l’Argentina, el Brasil i Mèxic.
Dates: octubre-novembre
Edicions: 7

www.in-edit.beefeater.es

ESCENARI 2 CAIXAFÒRUM

PROGRAMACIÓ
20 h

DON lETTS DJ
Don Letts és un personatge clau del moviment punk britànic,
un agitador cultural polièdric, un home de múltiples facetes i
talents. El seu currículum, és clar, impressiona: DJ de la mítica
sala Roxy de Londres i pioner de la introducció del reggae i
el dub a l’escena punk de finals dels setanta; fundador de la
banda Big Audio Dynamite, continuadora de l’herència de The
Clash; fotògraf ocasional; locutor del seu propi programa de
ràdio, i documentalista lúcid de la seva època amb la pel·lícula
Punk: Attitude.

22.10 h

SOUl POwER
Si When we were Kings va explorar el combat entre Muhammad
Ali i Foreman del 1974, a Soul Power, dirigida per Jeffrey LevyHinte, es documenta Zaire ’74, el festival previ, en una pel·lícula
que en són tres: d’una banda, és un document sobre com es
construeix un esdeveniment d’aquesta magnitud; d’una altra,
és un document historicopolític de primer ordre, i, per últim,
és pura energia funk, amb un James Brown estel·lar, a qui
acompanyen figures com els Spinners, Celia Cruz, Bill Withers,
Miriam Makeba o B.B. King.
Director: Jeffrey Levy-Hinte País: EUA any: 2008 Durada: 92 min
idioma original: anglès subtítols: castellà

www.sonyclassics.com/soulpower

23.45 h

NY 77 - ThE COOlEST
YEAR IN hEll
Una ciutat i un moment. Nova York, 1977. I uns noms: Ramones,
Blondie, Afrika Bambaata, Chic. Dirigida amb pols ferm per
Henry Corra, aquest documental vibrant narra un moment clau
de la història de la música, una data en la qual neixen (any
amunt, any avall) tres gèneres, tres moviments, tres maneres
d’entendre la vida i el seu ritme: el punk, la música disco i el
hip-hop. I, òbviament, una ciutat com Nova York n’havia de ser
un dels epicentres, la selva ideal per transmetre la inquietud,
la urgència i l’hedonisme del moment, amb clubs catalitzadors
com Studio 54 o CBGB.
Director: Henry Corra País: EUA any: 2007 Durada: 87 min
idioma original: anglès subtítols: castellà

01.15 h

SUPERSONIC SOUND
Don Letts és un heroi desconegut de la música britànica.
Explicada amb la veu experta, sàvia i exclusiva de Letts,
Supersonic Sound: The Rebel Dread és un documental sobre
el seu llegat que reflecteix la història dels ritmes jamaicans i tots
els seus derivats al Regne Unit, però també la seva lluita per la
identitat com a primera generació de britànics de raça negra
nascuts als barris de Londres. Un viatge pel dub i el reggae i el
llegendari primer club punk de la ciutat a mitjan anys setanta,
The Roxy, fins a arribar als dies del hip-hop i el dubstep.
Director: Rápale Erichsen País: Regne Unit any: 2009 Durada: 45 min
idioma original: anglès subtítols: castellà

ESCENARI 3 POBlE ESPANYOl

Voll Damm Festival
Internacional de
Jazz de Barcelona
+ Festival de Guitarra
+ De Cajón!
La veterana promotora The Project és la responsable
d’aquests tres festivals. El Festival de Jazz és un dels
més veterans de la ciutat, amb 41 edicions a l’esquena,
i evidentment és tot un referent del gènere a Catalunya
i la resta de l’Estat espanyol. El de Guitarra agrupa en
cadascuna de les seves edicions un important cartell
d’artistes de primera línia vinculats amb el món de les
sis cordes. I el Festival De Cajón! centra els esforços a
brindar el bo i millor del flamenc des d’una perspectiva
oberta i en col·lisió amb altres estils i músiques.
voll DaMM FEstival intErnacional
DE JaZZ DE BarcElona
Dates: maig
Edicions: 41
FEstival DE Guitarra
Dates: febrer-juny
Edicions: 21
DE caJón!
Dates: febrer-abril
Edicions: 5
www.theproject.es

ESCENARI 3 POBLE ESPANYOL

PROGRAMACIÓ
20 h

Marina Albero
i Alba Carmona
La confluència de la veu flamenca d’Alba Carmona amb
el saltiri de Marina Albero, virtuosa d’aquest instrument de corda
tradicional procedent de Pèrsia, dóna com a resultat Con Alma,
un xou sorprenent que navega entre mons diferents, com el jazz,
el flamenc, el son cubà o la música oriental. A les composicions
originals del duet, s’hi sumen versions molt personals de temes
d’autors tan diferents com Michel Legrand, Kurt Weill, Frederic
Mompou, Chano Domínguez o Enric Granados.
www.myspace.com/marinaalberoalbacarmona

22 h

Guillermo McGill Trio
McGill, percussionista uruguaià que ha viscut tota la vida a
Barcelona, ha treballat en la seva llarga trajectòria un llenguatge
musical que combina jazz i flamenc amb tota naturalitat, sigui
en format de quartet o en el de trio. Les seves composicions
són íntimes, recollides i subtils, d’una gran sensibilitat i un
coneixement de causa evident sobre els gèneres als quals
s’acosta. En aquesta ocasió, McGill estarà acompanyat de dos
músics d’autèntic luxe: Javier Colina al contrabaix i Bernardo
Sassetti al piano.
www.myspace.com/gmcgill

00 h

Chano Domínguez
Quinteto Flamenco
Conegut de sobres pels seguidors del jazz d’arrel llatina,
Chano Domínguez presenta el seu espectacle d’homenatge
al disc més emblemàtic de Miles Davis, Kind of Blue, ara que
se’n compleix el 50è aniversari. Amb aquesta proposta, el
pianista andalús porta al seu terreny peces com “So What”
o “Freddie Freeloader”, i estableix els contactes entre el
flamenc i l’obra magna de Davis, que es va mostrar sempre
molt interessat en el folklore espanyol, com demostra la
inclusió de “Flamenco Sketches”, composició de Bill Evans,
a Kind of Blue.
http://chanodominguez.net

ESCENARI 4 MNAC, SALA OVAL

Festival de Músiques
del Món +
Festival Internacional
de Percussió
de Catalunya +
Festival Nous sons
Tots tres festivals estan organitzats per L’Auditori
de Barcelona, que els acull, i cadascun té les seves
característiques. El Festival de Músiques del Món se
celebra des de fa quinze anys, sempre obrint les portes
de L’Auditori a grups de músics de tot el planeta, amb
la intenció de potenciar el diàleg intercultural i acostar
mons musicals ben diferents entre si. El de Percussió
és més jove (cinc edicions), i ens apropa al món de la
percussió a través de propostes locals i internacionals
de tots els estils, tant d’artistes consagrats com de
músics emergents. D’altra banda, el Nous Sons vol donar
cabuda a propostes que, en aparença, poden semblar
divergents, però que responen a realitats traçades des
de la reflexió.
Festival de Músiques
del Món
Dates: octubre
Edicions: 14
Festival Internacional
de Percussió de Catalunya
Dates: febrer
Edicions: 5
Festival Nous sons
Dates: març-abril
Edicions: 5
www.auditori.com
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20 h

Percussions
de Barcelona
Robert Armengol, Sebastià Bel, Ramon Torramilans i Ignasi Vila
són els components actuals d’aquest quartet de cambra dedicat
a la interpretació i la divulgació de la música contemporània per
a instruments de percussió, fundat l’any 1978 per Xavier Joaquín
(mort l’any 1996). El seu nom ha estat present en festivals, cicles
i auditoris de nombroses ciutats d’Espanya i Europa, capaços
d’adaptar-se a tota mena d’espais i col·laborant, gràcies a la
versatilitat que tenen, amb altres formacions i compositors
importants del país.
www.percussionsdebarcelona.com

21.30 h

Bino Barros
Natural de l’illa de Santiago, a Cap Verd, però resident a
Barcelona des del 2003 (on va formar la banda Faisca), Bino
Barros recupera el frondós folklore i la música tradicional del
seu país en cançons de gran calidesa i capacitat de seducció.
Barros canta amb una veu poderosa i gens impostada sobre
l’amistat, el compromís polític o la fe en la vida, i el seu discurs
es nodreix de l’experiència d’haver tocat amb nombrosos
músics i formacions en diferents països de l’Àfrica, Amèrica i
Europa.
www.myspace.com/binobarros

00 h

Banan Kaló
Una afortunada coincidència al metro de Barcelona va posar
en contacte Felipe Úbeda i Dia Boura Diakité; el primer estava
pensant a viatjar a Mali per aprofundir en el ritme wassoulou i el
seu instrument bàsic, el kamale ngoni (semblant al banjo), quan
va conèixer el malià, que havia tocat amb alguns dels músics
més importants del seu país i estava provant sort a Europa.
Des d’aleshores canten a la lluna de Banan (aquest és el
significat del seu nom, en referència a la ciutat natal de Diakité)
en cançons que revisen i renoven la cadència tradicional de la
música maliana.
www.myspace.com/banankalo

ESCENARI 5 RECTA DE L’ESTADI 1

San Miguel
Primavera Sound
Des dels seus inicis al Poble Espanyol fins a l’actualitat
al parc del Fòrum, el festival ha centrat els esforços a
oferir propostes noves i interessants en el terreny de
la música independent, tant de l’àmbit nacional com
de l’internacional, sense oblidar referents i artistes de
trajectòria contrastada. La seva vocació estilística és
molt oberta, tot i que aposta essencialment pel pop,
el rock i les tendències més underground de la música
electrònica i de ball, i busca primordialment la qualitat
dels artistes que programa, raons que l’han portat a ser
considerat un festival de referència a tot Europa.
Dates: maig
Edicions: 10
www.primaverasound.com
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PROGRAMACIÓ

20 h

Fred i Son
Exponents del nou pop de factura clàssica i melodies càlides
cantat en català, Fred i Son s’estan fent ràpidament un nom
al circuit de sales de la ciutat i als festivals principals del país.
Aquest trio, estretament lligat al cicle de concerts infantils
Minimúsica i format per Elisenda Daura (veu i percussions), Xavi
Rosés (veu, guitarres i teclats) i Xesc Cabot (baix, harmònica
i altres instruments), enamora per la simplicitat de les seves
cançons, perles brillants i vitalistes de pop atemporal cantades
sense estridències, i que aviat seran reunides en un primer disc
publicat per l’emergent segell local Sones.
www.myspace.com/sonifred

21.30 h

Astrud
i el Col·lectiu Brossa
El duet que formen Genís Segarra i Manolo Martínez sota el
nom d’Astrud és un dels més interessants i iconoclastes del
pop nacional, gràcies a un pop nítid de lletres brillants i una
personalitat marcadíssima. La seva aliança amb el Col·lectiu
Brossa, formació ampliada del quartet de corda del mateix nom
amb els quals, darrerament, han compartit concerts puntuals
molt alabats per la crítica, ha donat una nova dimensió a la
seva música, i dibuixa un futur excitant i ple de possibilitats per
a totes dues formacions.
www.astrud.com
www.brossaquartet.com

23 h

Tarántula
Dani Descabellado, Vincent Moon i l’omnipresent Joe Crepúsculo
formen un dels grups de més èxit del pop i el rock nacional
de vocació underground, sobretot gràcies a uns concerts als
quals cada cop s’ha anat sumant més i més públic. Tarántula
han creat un estil propi i perfectament recognoscible, reflectit
en dos àlbums, Esperando a Ramón i Humildad trascendental:
cançons descarades, lletres costumistes carregades d’un sentit
de l’humor particular, technopop de baixa fidelitat i influències
que van del rock dels cinquanta al pop sintètic dels vuitanta.
www.myspace.com/tarantulismo

00.30 h

Standstill
Sens dubte un dels grups més respectats i admirats del
panorama de l’indie nacional, amb un públic fidel i cada cop
més nombrós, els de Barcelona han evolucionat a passes de
gegant des del hardcore canònic dels seus inicis (ara ja fa dotze
anys) fins a un pop rock inclassificable i personalíssim, alhora
experimental i de forta càrrega emocional. Acaben de publicar
Adelante Bonaparte, un triple EP molt ben acollit per crítica i
seguidors, i que torna a demostrar un cop més la sorprenent
capacitat de reinvenció que tenen.
www.standstillband.com

ESCENARI 6 RECTA DE L’ESTADI 2

[BAM]
Durant 17 anys el BAM, Barcelona Acció Musical,
emmarcat des dels inicis en les Festes de la Mercè, ha
estat referència a tot l’Estat espanyol per la seva oferta
de qualitat i compromís artístic en un entorn urbà. El
festival sempre ha apostat per artistes independents
tant del panorama nacional com de l’internacional, i
han estat molts els grups i els projectes musicals que
han obtingut un important impuls en les seves carreres
després d’haver passat per algun dels seus escenaris.
Des dels primers passos que va fer fins ara, el BAM
referma un caràcter únic any rere any, i es presenta com
a cita ineludible de la vida musical catalana.
Dates: setembre
Edicions: 17
www.bcn.cat/bam
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20 h

JOAN COlOMO
(Feat. ERIC FUENTES)
The Unfinished sympathy han estat, fins la seva recent disolució,
una de les bandes més importantes de rock de Catalunya
i l’estat espanyol, respectats a tot arreu i amb un directe
realment poderós que els ha portat a tocar arreu del continent
europeu. En aquesta ocasió s’ajunten el seu carismàtic cantant
i guitarrista, Eric Fuentes (també amb una carrera paralela amb
el seu nom) i Joan Colomo, músic molt personal i lliure que ha
format part també d’Unfinished Sympathy, a més de Zeidun i la
Célula Durmiente, i que acaba de publicar el seu primer treball
en solitari, “Contra todo Pronóstico”.
www.myspace.com/joancolomo
www.myspace.com/ericfuentesbarcelona

21.10 h

NISEI VS. TwO DEAD CATS
El BAM proposa el curiós encontre de dues formacions que han
sabut agafar el seu propi camí partint de les estructures pròpies
del rock i l’energia del hardcore. Nisei van cridar l’atenció amb
el seu primer disc, More Light (2004), sobretot gràcies a uns
directes de gran intensitat, i han aconseguit, definitivament,
el reconeixement de tothom amb Continents, un segon treball
amb el qual han fet un pas endavant cap a un lloc on només són
ells. Two Dead Cats comparteixen amb Nisei potència, guitarres
esmolades i vocació aventurera, però afegeixen vent, teclats i
percussió de tota mena a unes cançons nervioses i elàstiques,
com les que conformen el seu últim treball, La curiosidad mató
al gato.
www.myspace.com/niseiband
www.myspace.com/twodeadcats

22.20 h

MAzONI I lES MAzONI
Jaume Pla, alma mater de Mazoni, és d’aquells músics que
no para mai quiet, sempre amb noves cançons per mostrar
i enregistrar, i sempre disposat a tocar allà on faci falta. De
fet, aquest any 2010 es va embarcar en un projecte inaudit:
tocar durant 31 dies seguits, des del primer fins a l’últim dia
del mes de maig. Ja recuperat de l’experiència, i en un clar
homenatge de Pla als girl groups americans dels anys seixanta,
les protagonistes de la vetllada seran les veus femenines de
Beth, Bikimel i Judit Neddermann. Mazoni havia col·laborat
puntualment en el passat amb elles i ara pugen a l’escenari per
interpretar melodies de Jaume Pla que només s’havien escoltat
en la veu del seu autor, a més de sentir alguns temes inèdits o
escrits especialment per a l’espectacle.
www.myspace.com/mazoni
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23.40 h

Manos de Topo vs.
The New Raemon
Després de les seves aclamades Ortopedias bnitas, molta gent
es preguntava què farien Manos de Topo. El primero era mejor
és el títol escollit com a resposta.
Fa un any i mig, es presentaven amb un primer lliurament de
cançons d’amor desafortunat que s’han vist representades en
nombrosos escenaris i s’han transcrit a altres llenguatges. S’ha
parlat molt de les seves lletres, de les seves cançons i de la
veu de Miguel Ángel Blanca. I, per sort i contra tot pronòstic,
moltíssima gent ha entès que darrere d’aquella actitud de baixa
fidelitat i de perdedor perpetu hi ha un grup tan segur de si
mateix que s’atreveix a despullar-se a cada pas.
Amb unes lletres úniques i insòlites, amb ironia i melancolia,
Ramon Rodríguez es rodeja del músics Ricky Lavado i Ricky
Falkner, per crear amb The New Raemon un transfons musical,
un decorat ple de detall, instruments, textures i atmosferes,
que acullen la característica veu de Ramon i el seu sentit de
l’humor.
www.myspace.com/manosdetopo
http://thenewraemon.com

1h

At Versaris i Asstrio
Aquesta curiosa i interessant col·laboració es va començar a
gestar fa dos anys, quan Arecio Smith, un dels membres del
trio de jazz rock Asstrio, va llençar la idea de fer alguna cosa
junts als At Versaris, duet de rap en català radicat entre Sants
i Sabadell i format per Pau Llonch i Rodrigo Laviña. Des de
llavors totes dues formacions no han parat de col·laborar, sigui
en col·laboracions recíproques en àlbums de cada banda o en
concert puntuals, i ara amb una gira conjunta on es demostra
la simbiosi perfecta dels seus llenguatges sonors respectius.
www.myspace.com/atversaris
www.asstrio.com

ESCENARI 7 PLAÇA NATAL

Hipnòtik Festival
Festival de referència de la cultura hip-hop a Espanya,
l’Hipnòtik porta ja sis anys creixent sense pressa però
sense pausa, instal·lat i consolidat al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona. En aquests anys de vida
l’Hipnòtik ha estat l’altaveu de la, cada cop més popular,
cultura del hip hop, donant l’alternativa als millors grups
de la ja gran escena nacional i obrint la seva oferta a
altres disciplines apart de la música, com el breakdance
o l’street art. A més, organitzen conferències, tallers
professionals i una batalla d’MCs on es posa a prova
l’habilitat dels joves rappers al micro, com podrem
comprovar en directe a Montjuïc de Nit.
Dates: setembre Edicions: 6
www.hipnotikfestival.com

ESCENARI 7 PLAÇA NATAL
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20 h

El Nota
El Nota, trio de hip-hop format per Xavi i Pau (els Mc’s) i Bel
(el DJ), són de Cornellà i acaben de publicar Anem a fer-ho
fàcil, un nou àlbum per Dive Dibosso (ex de 7 Notas 7 Colores)
en el qual combinen amb una naturalitat absoluta el català i el
castellà a l’hora de cantar. Seguint els cànons del gènere però
fent gala d’un estil propi, reflexiu i crític, El Nota parlen tant
de les seves pròpies vivències i conflictes com de l’actualitat
que ens envolta, ajudats per unes bases sempre contundents i
directes, que remeten al seu passat en formacions de hardcore
i punk.
www.myspace.com/elputunota

20.45 h

Batalla Mc’s –
classificatòria Hipnòtik
Les batalles d’Mc’s (concursos d’improvisació de vocalistes i
lletristes de rap) de l’Hipnòtik s’han convertit en cites ineludibles
de la cultura del hip-hop nacional. Enguany, el festival organitza
quatre eliminatòries prèvies (Alacant, Bilbao, Madrid i aquesta
de Barcelona) durant els mesos de juny i juliol, de les quals
sortiran els finalistes per a la gran final el mes de setembre. A
la cita catalana no faltaran el popular M’Baka com a speaker ni
el DJ Dejota Soyez, que posarà les bases perquè els Mc’s es
puguin lluir amb les seves rimes.
www.hipnotikfestival.com

23.30 h

ZPU
Exmembre de les pioneres formacions barcelonines Muerte
Acústica i Magnatiz, amb els quals va començar en l’art de la
rima des de molt jove, ZPU (també conegut com el hombre
de oro, com el títol del seu primer LP) pot presumir ja d’una
trajectòria sòlida com a Mc a la seva esquena. Ara publica He
tenido un sueño, el seu tercer àlbum, en el qual perfecciona
unes lletres com sempre compromeses i madures, i pel qual
ha tingut la producció de Soma i col·laboracions al micro de
Soprano, Desplante o Puto Largo, entre altres.
www.zpu.es

00.30 h

Falsalarma
Falsalarma és una de les formacions més importants i populars
del panorama del hip-hop nacional. Naturals del barri de les
Termes de Sabadell, DJ Neas, Dycache Santiago (productor)
i els germans El Santo i Titó (David i Àngel Navarro, tots dos
Mc’s de la banda) han publicat ja tres LP de rap clàssic. El
darrer, Ley de vida, els confirma com un referent, tant per les
imaginatives bases de Neas com per un discurs contundent,
situat entre la crítica social i la pura competitivitat pròpia del
hip-hop, d’El Santo i del Titó.
www.falsalarma.com

01.30 h

Dive Dibosso
El nom de Dive Dibosso sempre ha estat estretament relacionat
amb el de 7 Notas 7 Colores, un dels grups més populars
de la primera fornada del hip-hop nacional, del qual va ser
productor i principal responsable musical. Des dels seus inicis
ha demostrat una habilitat especial en la construcció de ritmes
i beats propis del gènere. El seu talent ha estat al servei de
bona part dels Mc’s més importants del país, i actualment
està treballant amb un primer LP en solitari, que presentarà en
exclusiva a la seva actuació.
www.myspace.com/divedibosso

ESCENARI 8 EL POLVORí

Barnasants,
Festival de Cançó
El Barnasants és el festival internacional de cantautors
de Barcelona, un festival de música d’autor que se
celebra en diferents escenaris de la ciutat (com ara la
Sala Luz de Gas, el Zacarías Club, les Cotxeres de Sants,
el Harlem Jazz Club, L’Auditori, el Palau de la Música
Catalana o, fins i tot, l’Auditori de Sant Cugat), tot i que
deu el nom a la seva primera seu, el barri de Sants.
Des del 1995 aquest encontre musical ha anat creixent
fins a arribar a ser un dels festivals més importants per
la figura dels cantautors al nostre país, i ha presentat
any rere any les grans figures consagrades de la cançó
d’autor i n’ha difós els nous valors.
Dates: gener-març
Edicions: 15
www.barnasants.com

ESCENARI 8 EL POLVORí

PROGRAMACIÓ
20 h

Pi de la Serra
Des del 1962, any en què es va incorporar a Els Setze Jutges
–col·lectiu del qual va ser el primer cantant professional– i va
formar Els 4 Gats –el primer grup de rock blues en català–, Pi
de la Serra ha inventat un llarg seguit de cançons que l’han
consolidat com un dels cantautors més capaços de trobar
un discurs artístic personal i independent, sempre amb una
vocació literària que entronca amb el surrealisme català i altres
avantguardes de començament de segle. Actualment, Pi de la
Serra, que actuarà acompanyat pel pianista Josep M. Borràs,
continua entenent la cançó com una dissecció crítica de la
realitat des d’una mirada poètica, sovint tenyida d’un humor
molt subtil i intel·ligent.

21 h

Ester Formosa
Des d’una maduresa artística envejable, la cantant i actriu
reivindica la importància de la figura del poeta Feliu Formosa
a l’espectacle Formosa x Formosa. L’acompanyen músics de
la categoria de Maurici Villavecchia (al piano), Horacio Fumero
(al contrabaix) i Mathew Simon (a la trompeta). Tots junts creen
l’atmosfera idònia per gaudir de poemes, melodies i cançons
que, d’una manera o una altra, ens acosten a l’univers personal
del poeta.
www.esterformosa.com

22 h

Joan Isaac
Sovint l’adjectiu clàssic, quan parlem d’autors, s’adjudica a
artistes de llarg recorregut i obra reconeguda pel gran públic.
Luis Eduardo Aute en seria un bon exemple, autor de cançons
que parlen de les emocions més primitives amb un llenguatge
poètic únic. Amb Auteclàssic, Joan Isaac adapta al català
i canta les cançons més emblemàtiques de la trajectòria de
l’artista de Manila, acompanyat del piano d’Enric Colomer.
www.myspace.com/joanisaac

ESCENARI 8 EL POLVORí
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23 h

Sílvia Comes
La trajectòria de Sílvia Comes té un possible punt de partida en
el seu treball amb Lluís Llach, que li va donar impuls per formar
el duet amb Lídia Pujol, molt fructífer tant per l’èxit artístic com
per les entregues discogràfiques i els concerts per tot arreu de
la geografia espanyola. Des de fa uns anys treballa en diferents
camps, com ara espectacles de teatre, concerts especials,
treballs discogràfics en solitari o col·laboracions amb artistes
com Pedro Guerra, Jackson Browne o Ester Formosa, entre
altres, sigui com a compositora, productora o cantant.
www.myspace.com/silviacomess

00 h

El Niño de la Hipoteca
Després d’arrasar per certàmens de cantautors estatals durant
l’any 2008, Guiu Cortés –la persona que s’amaga darrere la
màscara hipotecada– va presentar l’any 2009 el seu primer
treball, Que te vaya bien, produït pel baixista d’Ojos de Brujo.
Des d’aleshores ha compartit escenari amb artistes com La
Cabra Mecánica, Ariel Rot, Quique González, Concha Buika,
Amaral, Raimundo Amador o Los Delinqüentes, exhibint
sempre un gran carisma i parlant de les coses més quotidianes
amb ironia, intel·ligència i sensibilitat.
www.elniñodelahipoteca.com

01 h

Dani Flaco & Rafa Pons
Aquests dos cantautors tenen força coses en comú: tots dos
tenen un bon grapat de cançons que parlen de les seves
preocupacions, que sovint són les de tothom; tots dos s’han
llaurat una carrera gràcies a la seva perseverança i la connexió
amb el públic, i tots dos són habituals del Barnasants, que han
tingut l’honor d’inaugurar en diferents edicions (Flaco el 2006,
Pons el 2009), i que els va ajuntar per a una actuació al Teatre
Joventut. Ara repeteixen l’experiència.
www.daniflaco.es
www.rafapons.com

ESCENARI 9 MIRADOR DEL MIGDIA

CAT Tradicionàrius
+ Gràcia Territori
Sonor-LEM
El 15 de gener passat, el Festival Internacional Folk
Tradicionàrius, amb seu al Centre Artesà Tradicionàrius
de Gràcia, va celebrar la vint-i-tresena edició. Emmarcat
en els mesos d’hivern, de gener a abril, el Tradicionàrius
es decanta cada any per la música d’arrel tradicional,
sigui per ballar-la, cantar-la, escoltar-la o gaudir-ne. Des
de concerts ball els divendres a la nit fins a sessions
d’improvisació folk els dilluns, matinals infantils de folk
els diumenges i moltes altres propostes que, al llarg
d’aquests vint-i-tres anys, s’han anat consolidant.
Dates: gener-abril
Edicions: 23
www.tradicionarius.com

Gràcia Territori Sonor, des que es va fundar l’any
1996 i mitjançant nombrosos dispositius –entre ells el
dispositiu LEM–, aposta per la promoció, la difusió i la
consolidació de la creació sonora experimental, la que
sorgeix de mutacions i derivacions de les músiques
populars i dels seus nombrosos episodis de confluència
amb la música culta. Gràcia Territori Sonor desplega
nombrosos dispositius durant l’any, com el LEM de
tardor (entre dues i tres setmanes) i el LEM de primavera
(un minicicle de tres intervencions setmanals durant els
mesos d’abril i maig).
Dates: octubre / abril-maig
Edicions: 14
www.gracia-territori.com

ESCENARI 9 MIRADOR DEL MIGDIA
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20 h

Kabum
Kabum neix l’estiu del 2004 com un projecte de percussió
de carrer, i actualment està format ni més ni menys que per
23 tabalers o percussionistes. El grup parteix dels ritmes de
la música tradicional catalana per enriquir-la amb textures i
estructures d’altres folklores del món, o bé amb propostes més
contemporànies, sempre apostant per un repertori dinàmic
i flexible. Qualsevol punt de partida pot ser vàlid, des de la
rumba o la batucada passant pel funk, la polca o fins i tot el
techno.
www.kabum.cat

20.15 h	Le

Petit Ramon

L’univers poètic de Ramon Faura es nodreix de la passió que
sent per la història, el seu compromís amb l’arquitectura i la
convicció que el rock és el vehicle idoni per expressar-se. Amb
quatre discos publicats, aquest cantautor és un dels creadors
més singulars del panorama musical barceloní. La seva veu
i la seva guitarra processada s’ajusten a un món personal i
intransferible, tenyit d’un humor negre que contrasta amb la
seva vitalitat, present en composicions que alguns han definit
com a punk il·lustrat.
www.myspace.com/lepetitramon

20.30 h

Viotrònica
La violinista holandesa Simone Lambregts és la compositora i
l’arranjadora principal d’aquesta banda de música que practica
un estil que podríem anomenar folk celtacatalà, de sonoritat
moderna i que inclou instruments com la guitarra elèctrica o un
violoncel que sovint fa les funcions de baix. La seva formació
particular permet gaudir dels contrastos entre la sonoritat dels
violins del folk clàssic amb la força d’una banda que s’acosta al
llenguatge del rock contemporani.
www.lesviolines.com/viotronica.html

20.50 h

Viotrònica + Marc Egea

21 h

Marc Egea
Virtuós d’un instrument minoritari i desconegut pel gran públic
com ara la viola de roda, Marc Egea comença la carrera als anys
noranta tocant amb formacions com Músics de Safeu i El Pont
d’Arcalís. A partir del 2005 treballa en solitari col·laborant amb
altres músics i formacions d’estils molts diversos, component
per a obres de teatre i dansa o recitals de poesia, i enregistra
més d’una dotzena d’obres, tant en solitari com amb bandes
de folk, música de cambra o música tradicional.
www.marcegea.com

21.15 h

IED’8 + Marc Egea

21.25 h

IED’8
La Banda d’Improvisadors de Barcelona (BIB) ha omplert el
buit que hi havia a la ciutat, on faltava una formació dedicada a
la improvisació conduïda. D’aquesta gran banda mare, n’estan
sortint d’altres de format sensiblement més reduït, com
IED’8, un grup obert i canviant format per vuit instrumentistes
(clarinets, trompetes, contrabaix i fins a quatre saxos) dirigida
pel guitarrista Pablo Rega i que compartirà una part del seu
concert amb Marc Egea, company també a la BIB.
www.myspace.com/improvisadors

21.45 h

Anna Blume Fan Club
Els noms de Pere Sousa i Joan Casellas, membres fundadors
d’aquest club tan peculiar, estan associats indefectiblement
a l’escena de la poètica sonora de Catalunya i més enllà.
Armats d’idees i paraules sempre lliures i aventureres, han ofert
centenars d’actuacions al marge de les convencions, i han
recuperat i difós l’obra d’artistes com Kurt Schwitters, entre
altres proeses. En directe, sumen la presència de Joana Brabo
i despleguen un univers sorprenent i captivador de domini
verbal i escènic.
http://annablumefanclub.blogspot.com

ESCENARI 9 MIRADOR DEL MIGDIA
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22 h	La

Boina

Música, dansa, imatges. Tres ingredients barrejats amb
harmonia, en la construcció d’un espectacle multidisciplinari i
captivador, en el qual l’espectador és cridat a interactuar amb
els artistes i a ser part protagonista de l’acció. La proposta de
La Boina, en la qual participen set persones, entre músics i
ballarins, està construïda sobre l’espontaneïtat, la improvisació
i la tecnologia, però també sobre el respecte per la tradició
cultural catalana i les formes antigues de dansa i música de la
Mediterrània.
www.myspace.com/laboina

22.30 h

Mil Pesetas
Hara Kraan, Roger Fortea i Oriol Luna (amb la col·laboració
habitual del poeta Sebastià Jovani) són els membres d’aquest
projecte que acostuma a mutar en altres noms i formats
diferents. Mil Pesetas són gent d’esperit lliure i explorador i,
per tant, la seva proposta no es pot catalogar fàcilment: els
seus ritmes poden estar construïts sobre caixes de ritmes,
sons de ballarins de claqué o baixos amplificats, i les melodies,
a mig camí entre el pop més delicat i el misteri, sorgeixen
d’instruments sovint imprevisibles o habitualment poc utilitzats
(arpes, xiulets, melòdiques...).
www.myspace.com/milpesetas

22.45 h

Bèstia Ferida
Adrián de Alfonso (guitarrista i cantant de Veracruz), Arnau Sala
(bateria del duet Les Aus) i el trompetista Mark Cunningham
(figura clau del moviment no wave de Nova York de finals dels
setanta, i establert des de fa anys a Barcelona) formen Bèstia
Ferida, un trio de vocació experimental i projecció internacional
notable, propers a gèneres com el free-jazz o el postrock,
però sense tancar-se a cap so predefinit. La seva proposta
s’allunya dels cànons habituals per endinsar-se en mons poc
transitats, com el soroll o la improvisació, sempre amb llibertat
de moviments i resultats notables.
www.myspace.com/dnsrtrn

23.15

Miquel Gil
Miquel Gil és tot un referent de la música de transmissió oral, en
la qual va començar a destacar des de ben jove. Actualment, i
amb una llarga carrera a l’esquena, continua buscant (i trobant)
noves textures, maneres i sabors per seguir cantant les lletres
que escriuen els joves poetes en llengua catalana. El cantant
d’origen valencià, que estarà acompanyat per un trio de músics
sobre l’escenari, es troba de nou immers en la preparació d’un
nou treball discogràfic, Conrear somriures.
www.miquelgil.com

00 h

Misaluba Sextet
Projecte actual de Lucas Quejido, poeta, cantant i compositor
diletant, aquest sextet va començar com a septet electroacústic
l’any 2008. Posteriorment, l’any 2009, va investigar la poesia
de Carles Hac Mor amb un quintet, i ara és una formació
multiforme i oberta que beu del jazz, el rock i moltes altres
fonts de la música popular del segle xx. En aquesta ocasió,
Quejido estarà acompanyat dels habituals Miquel Àngel Marín
(clarinets), Roger Fortea (baix) i Ignacio Lois (guitarra i teclats),
a més del saxofonista Agustí Martínez i el trompetista Xavi Tort.

00.30 h

Accidents Polipoètics
Ja fa més d’una dècada que Xavier Theros i Rafael Metlikovez
van posar a prova la seva mescla explosiva de poesia fonètica,
poesia visual, polipoesia, poesia a seques i humor corrosiu en
les distàncies curtes dels cafès teatre. Des d’aleshores fins ara
ja han fet més de set-centes actuacions en festivals, escenaris
i cicles de tota mena, en les quals han deixat ben clar l’enorme
talent que tenen per capgirar el concepte tradicional de recital
poètic, apropant-se sense por a territoris i disciplines com la
música, la filosofia i l’humor càustic.
http://usuarios.multimania.es/accidents

00.45 h

Amanida Folk
Constituït inicialment com a trio, Amanida Folk ha evolucionat
darrerament cap a una formació més àmplia, que permet
assolir més riquesa tímbrica i obrir un ampli ventall de
combinacions entre els diversos instruments. El grup proposa
un viatge pels països i les sonoritats de la Mediterrània a partir
de composicions que es basen en compassos de dansa. Així,
cercles circassians, xapeloises, xotis i masurques es combinen
amb ritmes d’Israel o dels Balcans.
www.myspace.com/amanidafolk

01.30 h

Za!
Rock aventurer, música africana, free-jazz, tropicalisme, vitalitat
i una intensitat sorprenent. Aquests són només alguns dels
ingredients que han fet de Za! un dels grans descobriments del
panorama underground nacional, gràcies sobretot a un directe
impactant, d’una força i una energia difícil de veure sobre un
escenari. I també, és clar, a un segon treball, ¡Macumba o
muerte!, en què es condensa perfectament tot el seu enorme
cabal sonor.
www.myspace.com/putosza

ESCENARI 10 SOT DEL MIGDIA

Festival del
Mil·lenni +
Cruïlla Barcelona
Concebut com un festival de llarg recorregut, el Festival
del Mil·lenni és un dels més extensos del panorama
musical de la ciutat, ja que desenvolupa la seva activitat
entre els mesos de desembre i abril, de manera que s’ha
consolidat com una de les cites de referència d’hivern a
la ciutat. La seva proposta abasta un amplíssim ventall
de gèneres, i centren, sobretot, l’elecció dels artistes en
la seva qualitat contrastada, amb la intenció que tots
els habitants de la ciutat o bé els que la visitin durant
aquests mesos hi trobin almenys un concert que sigui
del seu gust.
Dates: desembre-abril
Edicions: 11
www.festivalmillenni.com

Per a la tercera edició, el Festival Cruïlla Barcelona farà
un salt de qualitat: seran dues jornades de bona música
urbana enmig de l’estiu barceloní. La programació no
entén de fronteres musicals, aposta per un concepte
de músiques urbanes amb arrels i actua com a mirall
de l’evolució i les noves dimensions que prenen les
músiques arreu del món. El festival ofereix dotze hores
ininterrompudes de música amb tres escenaris, zona de
descans i una oferta gastronòmica variada. Tot plegat,
al parc del Fòrum.
Dates: juliol
Edicions: 2
www.cruillabarcelona.com

ESCENARI 10 SOT DEL MIGDIA
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FESTIVAL DEL MIL·LENNI

20 h

Mendetz
Souvenir és el títol del darrer treball d’aquest quartet barceloní
de rock electrònic format el 2003. Al so de Mendetz podem
trobar un munt d’influències del bo i millor de l’electrònica i
el pop de les darreres tres dècades (New Order, Daft Punk,
Franz Ferdinand), alhora que han trobat una manera pròpia de
combinar l’energia del rock, les melodies del pop i els sons de
la música sintètica, una fórmula infalible que ha obtingut els
seus fruits en nombrosos concerts i festivals tant a dins com a
fora del territori nacional.
www.myspace.com/mendetz

21.30 h

Delafé y Las Flores Azules
Van començar a cridar l’atenció dels mitjans especialitzats amb
una maqueta que ja contenia les virtuts que els han portat a
ser on són ara, gaudint d’un èxit massiu i aconseguint penjar
el cartell de “no hi ha entrades” allà on toquen. Quin n’és el
secret? Doncs lletres molt properes que parlen de persones,
llocs i sensacions que tothom coneix, melodies lluminoses i
una positivitat desbordant. Reconvertits en duet per la marxa
d’un dels integrants, ara presenten el seu tercer i esperat treball,
Delafé y Las Flores Azules vs. las Trompetas de la Muerte.
www.myspace.com/delafeylasfloresazules

CRUÏLLA BARCELONA

23 h

The Pepper Pots
Enamorats del so clàssic del funk i del soul de segells com
Motown, Stax o Studio One, The Pepper Pots han fet un pas de
gegant amb el seu darrer treball, Now, una col·lecció excel·lent
de cançons que els ha portat a tocar a ciutats com Moscou,
Los Angeles, Tòquio o Berlín i a compartir escenari amb figures
com Laurel Aitken o Derrick Morgan. I és que la seva proposta,
basada en les harmonies vocals del seu trio de cantants i una
secció de vents impecable, resulta del tot irresistible per a
qualsevol amant del funk jamaicà i la millor tradició soul pop
dels anys seixanta.
www.thepepperpots.com

00.35 h	La

Pegatina

Premiats per la revista Enderrock com a millor grup del 2009
segons votació popular, La Pegatina han col·laborat amb
artistes o grups com D’Callaos o Manu Chao, i malgrat la seva
joventut han obtingut un èxit fulgurant, gràcies a la frescor i la
personalitat amb la qual s’han apropiat de la rumba i els ritmes
mestissos. De fet, ells mateixos defineixen la seva música,
condensada als dos àlbums Al carrer i Via mandarina, com a
rumba urbana, però també es podria parlar de punk mestís
amb guitarra i caixó.
www.lapegatina.com

ESCENARI 11 FOSSAT DEL CASTELL

San Miguel
Mas i Mas Festival
El San Miguel Mas i Mas Festival va néixer fa vuit anys
amb la intenció clara d’omplir el buit de concerts i
actuacions musicals que hi havia a Barcelona durant el
mes d’agost, i oferir, tant als que hi viuen com als que
la visiten, la màgia de la música en directe. En la darrera
edició va presentar més de 160 concerts d’estils ben
diferents. I també en espais ben diferents: la Pedrera,
el Jamboree, el Tablao Tarantos, el Moog o la sala Luz
de Gas.
Dates: agost
Edicions: 7
www.masimas.com

ESCENARI 11 FOSSAT DEL CASTELL
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20 h

Beatriz Jiménez
I Albert Deprius
La soprano Beatriz Jiménez i el tenor Albert Deprius,
dues veus consolidades i formades tant al nostre país com a

l’estranger, uneixen els seus talents als de la pianista Katerina
Donchenko, formada a Ucraïna, Rússia i Espanya, per oferir
un espectacle basat en alguns dels fragments més populars
d’òperes i sarsueles de tots els temps. Un recorregut que
comença a la Itàlia de Donizetti i acaba a casa nostra, amb
Cançó d’amor i de guerra, segurament la sarsuela catalana
més universal.
www.beatrizjimenez.com
www.albertdeprius.com

20.45 h

Lluís Avendaño
Amb un peu a la música clàssica i l’altre al flamenc, Lluís
Avendaño ha combinat la carrera de concertista clàssic amb
repertoris de música espanyola i acompanyament de dansa
flamenca. El reconegut pianista es farà acompanyar per Alba
Guerrero, una de les millors cantaoras de la ciutat, José Manuel
Saucedo a la guitarra i una parella de bailaores de categoria:
el sevillà José Manuel Álvarez –deixeble d’Eva Yerbabuena i
Antonio Canales– i Yolanda Cortés, companya de Montse
Cortés i Miguel Poveda en diferents ocasions.
http://avendanopiano.com

21.30 h

Llibert Fortuny
I MANEL Camp
La unió entre el pianista Miquel Camp i el saxo de Llibert
Fortuny té com a propòsit lloable donar-li la volta a l’obra
de, ni més ni menys, Wolfang Amadeus Mozart, per acostarlo amb respecte i audàcia al món del jazz. Composicions tan
clàssiques i cèlebres com la “Marxa turca” o la “Petita serenata
nocturna”, passant per fragments de les òperes Les noces de
Fígaro o La flauta màgica, seran filtrades pel llenguatge lliure i
vibrant dels dos músics catalans.
www.llibertfortuny.com
www.manelcamp.cat
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22.15 h

Big Acoustic band
La Big Acoustic band (BAb per als amics i coneguts) reuneix
grans del jazz patri de diferents èpoques, des de veterans com
Matthew Simon i Sergi Vergés fins a músics més joves, com
Pablo Arias o Víctor Correa, i està dirigida per l’experimentat
saxofonista Alfons Carrascosa. La proposta, que està plena
d’allò tan indefinible però clarament perceptible anomenat
groove, es basa en obres de compositors contemporanis, i
ha tingut la participació del reconegut saxofonista Dick Oatts,
present al primer disc de la formació, titulat Nens.
http://alfonscarrascosa.com/bab/web

23 h	Lucrecia
Des de que a començaments dels 90 va recalar a Barcelona,
Des que a començaments dels noranta va recalar a Barcelona,
la cantant cubana Lucrecia no ha parat de participar en
desenes de projectes. Actriu, escriptora, presentadora de
televisió, pianista, però, per sobre de tot, cantant dotada
d’una veu excepcional que la fa apta per interpretar diferents
registres –del pop al bolero, de la rumba a la cançó–, Lucrecia
ha participat en bandes sonores, ha col·laborat amb Celia
Cruz, Lluís Llach o Chavela Vargas, i ha enregistrat més de
deu àlbums. En aquesta ocasió, la vocalista cubana estarà
acompanyada de Félix Ramos al piano, de Guelmi al baix i de
Yonder a la percussió, tots tres músics de gran solvència en el
terreny del jazz llatí.
www.lucreciamusic.com

23.45 h

J4F (Just 4 Fun)
Ishtar, LaiQo Al Bert i Ermen conformen aquest quartet
de funk amb regust de groove, hip-hop, jazz, latin i fins i tot
ritmes orientals. Ells en diuen el world groove del segle xxi.
El cert és que els Just 4 Fun són una autèntica màquina ben
greixada de fer música rítmica, ballable i sensual. Ritmes
cadenciosos que conviden a saltar a la pista i a fruir de la vida,
emocionals i elaborats, profunds i frescos alhora. Un grup que
té una legió fidel de seguidors i que els demanen des de festivals
com el Mas i Mas Festival, en el qual ja han demostrat el seu saber
fer en diverses ocasions.

www.myspace.com/just4funband

00.30 h

Flavio Rodríguez
A més de ser un dels DJ de les sales del Mas i Mas, Flavio
Rodríguez és un cantant de pop electrònic reconegut que retorna
a l’activitat discogràfica amb Eléctrico, dos anys després d’haver
publicat el lloat Flaviolous. En aquest disc Rodríguez ha tingut la
col·laboració de JC Moreno –productor de Madonna, Alejandro
Sanz i Fangoria, entre altres– i del seu col·lega als plats del
Jamboree, DJ Yoda. Tots plegats han posat el seu art al servei
d’un conjunt de melodies sensuals amb reminiscències de funk,
soul i hip-hop, en un treball de pop elegant i introspectiu.

www.myspace.com/flaviorodriguez

01.15 h

I-F
I-F (sigles d’Interr-Ference; nom real, Ferenc Van Der Sluijs) és un
respectat DJ i productor holandès resident a Barcelona des de ja
fa uns quants anys. Gran amant del techno còsmic i de l’electro
de totes les èpoques, ha obtingut diversos èxits que han sonat en
clubs de tot Europa, publicats en segells com Disko B, Viewlexx o
Murder Capital. La seva experiència a la taula de mescles promet
una sessió càlida i variada, inundada de disco, italo, electro i
funk minimalista, i perfecta per acabar la nit ballant amb la millor
electrònica europea recent.

ESCENARI 12 PATI D’ARMES DEL CASTELL

Flamenc
Ciutat Vella
Organitzat pel Taller de Músics, el Festival de Flamenc
de Ciutat Vella és una cita de primer ordre al calendari
cultural de Barcelona, amb disset anys d’història i que
rep durant quatre dies consecutius un públic variat i
heterogeni. El festival, que se celebra al CCCB el mes de
maig, reivindica per sobre de tot la necessitat de trencar
les barreres artístiques en la recerca d’un estil propi en
el flamenc des de la tradició o l’experimentació, i vol
servir de catalitzador dels talents i els creadors que es
mouen al seu radi d’acció.
Dates: maig
Edicions: 17

www.flamencociutatvella.com
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20 h

Juan Ramón Caro
L’experiència i els anys sobre els escenaris al costat d’alguns
dels més grans del gènere, com Enrique Morente, Mayte Martín,
Miguel Poveda o Belén Maya, han servit a Caro per guanyarse el respecte i l’admiració del món del flamenc. El guitarrista,
que va ser alumne del Taller de Músics, publica i presenta el
primer disc que grava amb el seu nom, Rosa de los Vientos, en
el qual col·laboren Morente i Poveda, a més d’altres reputats
cantaores, com Leo Triviño, Arcángel o el seu propi pare, Juan
Manuel Caro.
www.laluzproducciones.com/?item=artistas&artista=4

21 h

4 x Rumba
Malgrat la seva joventut, 4 x Rumba és una formació sòlida
i experimentada, que sap connectar amb un públic fidel. El
secret del grup, format per Sicus, David Torras, Rambo Batista
i Muchacho, es troba en el mestissatge de gitanos i paios, tots
ells grans amants de la rumba, que han trobat en aquest gènere
un canal natural d’expressió, amb unes cançons fortament
arrelades a la llarga tradició cultural del barri de Gràcia i del
poble gitano de Catalunya.

22 h

Sara Flores
La cantaora de Barcelona, de la nissaga d’una de les grans
com Carmen Amaya, té una veu suau i melosa, de registre alt
i de dicció clara, i un quejío comparable amb el de les grans
cantaoras flamenques de sempre. Habitual de la Sala Tarantos,
i veu de les companyies Buen Pie i Somorrostro Dansa
Flamenca, ha mostrat el seu talent innat pels escenaris i els
festivals nacionals principals, molt sovint acompanyada per
Juan Cortés a la guitarra, fet que l’ha consolidada com una de
les veus importants del flamenc d’aquí.
www.tallerdemusics.com/sara-flores
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23 h

Papawa
Format fa quatre anys pel percussionista i vocalista Ricardo
Tarragona Jr. i el guitarrista virtuós del “ventilador” Sam
Mosketón (tots dos nascuts en famílies gitanes de llarga
tradició musical), Papawa és, sens dubte, un dels grups
més importants de la rumba catalana actual. El seu cantant
i frontman, el mític Peret Reyes, és un dels homes clau del
gènere, exmembres dels llegendaris Los Amaya, fundador de
Chipén i habitual de les gires de Peret, el seu padrí i “rei de la
rumba”, amb qui va fer la volta al món.
www.myspace.com/papawa

00 h

Somorrostro Dansa
Flamenca
Creada pel Taller de Músics l’any 2003, consolidada i
reconeguda a l’escena catalana, la companyia Somorrostro
Dansa Flamenca ha treballat sempre el camp de la dansa
flamenca des d’una perspectiva atrevida i innovadora. El seu
espectacle actual, amb coreografies de Nacho Blanco i Eli
Ayala i direcció musical d’Eduardo Cortés, revisa els diferents
pals del flamenc amb apunts de funk i tècniques com el claqué,
i combina cante i ball, modernitat i tradició.
www.tallerdemusics.com/somorrostro-dansa-flamenca

1h

Rumba Vella
Els membres de Rumba Vella són grans amants i investigadors
incansables del llenguatge de la rumba, un dels patrimonis
musicals més importants de la música de Barcelona i de la
tradició catalana, de la qual han begut directament des que
eren ben petits. El seu repertori està format per clàssics
compostos o popularitzats per Antonio González el Pescaílla,
Peret, Ramonet, Chacho, Chipén o Gato Pérez, entre altres, i
que ells interpreten en català, castellà i caló, i amb molt d’amor
pel gènere.
www.tallerdemusics.com/rumba-vella

ESCENARI 13 JARDINS BROSSA

Festival de Blues
de Barcelona +
Festival de
Música Popular
de Barcelona
El Festival de Blues de Barcelona va néixer el 2003 com
a Festival de Blues de Prosperitat - Nou Barris, però
aviat es va guanyar el nom actual i es va convertir en un
referent del blues a la ciutat i a tot el territori català. El
seu objectiu és ben senzill: portar els millors intèrprets
del gènere a Barcelona de manera oberta i gratuïta,
perquè tothom en pugui gaudir. A més, el festival inclou
altres activitats, com les masterclass obertes al públic,
jam sessions de tota mena i l’apropament del gènere a
llocs com hospitals o centres penitenciaris, tradicions ja
molt arrelades a la celebració del festival.
Dates: setembre Edicions: 7
www.festivalbluesbarcelona.com

L’MPB neix amb la intenció de fer un festival que es
nodreixi de tota la música que, d’una manera o una
altra, es gesta a Barcelona, convençuts que és possible
garantir qualitat i atractiu, i dóna cabuda a tota mena
de músiques: tango, tradició mediterrània, rumba
llatina, flamenc o jazz en són només algunes opcions
possibles. A més, el festival, dirigit per Quico Pi de la
Serra i Dani Negro, tracta tots els seus artistes per igual,
siguin primeres figures o músics emergents, pels quals
aposten decididament des dels seus inicis, i sempre
deixen un espai important per a la sorpresa.
Dates: octubre Edicions: 2
www.festivalmpb.com
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FESTIVAL DE BlUES DE BARCElONA

20 h

ThE SUITCASE BROThERS &
llUíS COlOMA TRIO
The Suitcase Brothers (format pels germans Pere Puertas,
guitarra i veu, i Víctor Puertas, harmònica i orgue Hammond) i el
trio del pianista Lluís Coloma (que completen Manolo Germán al
contrabaix i Marc Ruiz a la bateria) són dues de les formacions
més actives del panorama del blues a Catalunya. En aquesta
ocasió uneixen les seves forces per primer cop en un concert
especial. El blues, el rhythm and blues i el boogie woogie seran
els plats forts d’un concert únic i irrepetible, que promet racions
abundants de sentiment i virtuosisme.
www.thesuitcasebrothers.com
www.lluiscoloma.com

21.30 h

BARCElONA BIG BlUES
BAND
Formada per iniciativa del Festival de Blues de Barcelona, el
circuit mensual de concerts Les Nits de Capibola Blues i el
centre de formació Escola Taller de Blues de Barcelona, la
Barcelona Big Blues Band s’estableix com la banda de blues
de referència de la ciutat. El grup recupera l’energia de les
antigues orquestres de ball dels anys quaranta, amb un so
directe i senzill que té com a objectiu fer embogir el públic. La
formació té alguns dels millors intèrprets de la ciutat, entre ells
els dos directors, Dani Pérez i Ivan Kovacevic.

FESTIVAL DE MÚSICA POPUlAR DE BARCElONA

23 h

SOROll.SOM
Aquesta formació d’origen mexicà centra la seva proposta en la
batucada, un dels ritmes més populars de la riquíssima tradició
brasilera, connectat estretament amb la popularíssima samba.
Soroll.Som és el nou nom amb que ha decidit començar a actuar
el grup Oxalá Batucada. Els seus percussionistes i ballarines
traslladen l’alegria i la vibrant vitalitat del carnaval carioca allà
on toquen, i contagien la seva força al públic amb una facilitat
enorme.
www.myspace.com/oxalabatucada

23.30 h

Cece Giannotti & CG3
Cece Giannotti és un guitarrista, productor i cantant
italocanadenc establert a Barcelona. Al llarg de la seva carrera
ha treballat amb artistes de la talla de John Cale, Tina Turner
o Kiko Veneno, i ha participat com a músic i productor en
més de cinquanta discos. En solitari ha publicat cinc treballs
discogràfics, el darrer dels quals, Pivot Point, s’ha enregistrat
aquest mateix 2010 entre Barcelona i Nova York. Giannotti
aposta en escena per un espectacle intimista i personal, el
marc idoni per gaudir com cal de les seves cançons acústiques
de textures ambientals, interpretades en anglès, francès i italià.
www.cecegiannotti.com

00.30 h

Romaní Chavé
La Romaní Chavé és una banda de música gitana genuïna
originària dels Balcans orientals, a Bulgària. La proposta que fan
recupera el folklore de la seva terra, cada vegada més apreciat
a l’Europa Occidental: música d’un caràcter festiu accentuat,
seguint la tradició de les orquestres de berbenes, casaments
i celebracions del seu país, sense oblidar, però, la sensibilitat
i l’emotivitat de les peces més íntimes, també presents en els
seus intensos concerts.
www.romanichave.com

01 h

Down Home
Down Home és un quintet format a Barcelona l’any 2001,
quan es van trobar el contrabaixista serbi Ivan Kovacevic i el
guitarrista argentí Hernán Senra el Chino, a qui actualment
acompanyen la també sèrbia Duska Miscevic (saxo alt) i els
catalans Pol Prats (saxo tenor) i Martí Elias (bateria). La música
del quintet passa amb naturalitat del swing a l’ska i del boogie
al blues, tant en els seus nombrosos concerts i aparicions en
festivals com en el seu primer recull de temes, el CD Running
Out of Time.
www.downhome.info

