
 

  



PROGRAMACIÓ PRO  
 
ALBERT AF EKENSTAM 

Divendres 15 de setembre | 23h00 | AUDITORI L’ATLÀNTIDA 
Albert af Ekenstam (veu i guitarra) 
Com Elliot Smith o Damien Jurado, ALBERT AF EKENSTAM és un music valent i 
directe. Les seves melodies i lletres són com cartes no censurades, sense 
eufemismes ni falsets, que et transporten cap als seus pensaments, que són tan 
universals com l’amor o la pèrdua. 
El proper mes d’octubre publica el seu àlbum de debut, Ashes, un treball impregnat 
de guitarres melancòliques, grans arranjaments, una veu sentida i sincera i un 
lirisme punyent. Un descobriment a fer al Mercat de Música Viva. 
 
ALBERTO MONTERO 

Dijous 14 de setembre | 20h30 | AUDITORI L’ATLÀNTIDA 
Alberto Montero López (veu, guitarra) Román Gil Romero (guitarra) Xavier Muñoz 
Guimerà (baix ) Marcos Junquera Ruíz (bateria)  Laura Amanda Agustí (violí) 
Sergio Sánchez Lacalle (v iola) Adrián González Cortés (violoncel) 
ALBERTO MONTERO és considerat una de les gemmes del pop-folk 
contemporani, fruit d’un insòlit i personal talent compositiu que enfonsa les arrels 
tant en el pop calidoscòpic de Brian Wilson com en la psicodèlia folk de Vainica 
Doble. La gira Viajeros ofereix per primera vegada l’oportunitat de gaudir de les 
seves cançons en tota la plenitud, incorporant a la banda la secció de cordes que 
rubrica els arranjaments que apareixen en discos com Arco mediterráneo (BCore, 
2015), considerat per publicacions com Le Monde diplomatique un dels deu millors 
discos del 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMORANTE 

Divendres 15 de setembre | 19h15 | CARPA VERMELLA 
Iban Urizar (guitarra, ukelele, veu, trompeta i harmònium) 
Amorante és un projecte personal d’Iban Urizar, que compta amb vint anys de 
trajectòria musical que li han permès participar a infinitat de projectes. La seva 
vinculació amb l’escena de la música experimental i la improvisació lliure del País 
Basc l’ha portat a participar en projectes com Bizarra o Mengele Quartet. En pop-
rock, ha format part dels grups de Joseba Irazoki o Rafa Rueda i en el món del folk 
amb Joseba Tapia. 
Actualment ha posat en marxa el seu projecte en solitari que uneix música 
tradicional i popular amb l’experimentació i la improvisació, sense perdre de vista el 
concepte de cançó com a vehicle d’expressió. A dia d’avui ha publicat dos treballs: 
un EP de cinc cançons i un single en vinil de set polzades. 
 
AURORA 

Dimecres 13 de setembre | 00:00h | PASTERNAK 
Pere Martínez (veu) Max Villavecchia (piano) Javier Garrabella (contrabaix) Joan 
Carles Mari (bateria) José Manuel Álvarez (baile) 
AURORA aplega un grup de talents sorgits de l’Escola Superior del Taller de 
Músics per emprendre aquesta nova aventura musical que viatjarà per les cançons 
més populars del compositor Manuel de Falla, per evolucionar cap a llenguatges 
que transgredeixen les sonoritats tradicionals i explorar la fusió amb altres 
estètiques.  
A més de l’obra del compositor de Cadis, AURORA també homenatja altres figures 
destacades com Lorca, Albéniz i Pedrell. La formació portarà les composicions a un 
terreny proper al jazz i al flamenc, allunyant-se del clàssic però conservant-ne la 
identitat. 
 
 
 
 
 
 
 



BALANYÀ – ROGERS - SANDERS 

Dijous 14 de setembre | 22:00h | AUDITORI L’ATLÀNTIDA 
Josep Maria Balanyà (piano) Paul Rogers (contrabaix de set cordes) Mark Sanders 
(bateria) 
BALANYÀ – ROGERS – SANDERS és música improvisada on tenen cabuda el 
jazz més radical, l’experimentació, la música ètnica i l’expressió contemporània 
d’avantguarda. Llibertat i novetat absoluta de la mà d’un grup de músics que no han 
tocat mai junts, fet que donarà peu a complicitats i  expectatives insospitades. La 
forta personalitat musical dels intèrprets i la seva ressonància dins la música 
improvisada fa que l’estrena d’aquest projecte, en el marc del MMVV, desperti un 
gran interès. 
 
BRIGHTON 64 

Divendres 15 de setembre | 23h30 | CARPA NEGRA 
Jordi Fontich (orgue, piano, pandereta) Ricky Gil (veu, baix, guitarra) Albert Gil 
(guitarra, veu) Eric Herrera (bateria, veu) 
BRIGHTON 64: el món ha canviat però ells continuen sent els mateixos. Amb més 
experiència, amb més serenitat, però amb el mateix repertori de cançons 
inoblidables, a les quals haurem de sumar les que integren el seu nou disc, El tren 
de la bruja (BCore, 2017), l’obra definitiva que han creat juntament amb l’escriptor 
Carlos Zanón. Enguany presentaran un espectacle total, amb la banda ampliada a 
set músics especialment per a l’ocasió, perquè a les festes de la nostra ciutat tornin 
a sonar La Casa de la Bomba i Barcelona Blues amb més força que mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 



BRUNO BELISSIMO 

Dimecres 13 de setembre | 00h00 | PASTERNAK 
Bruno Belissimo (Giorgetto Maccarinelli) (baix i electrònica) 
El so únic de BRUNO BELISSIMO està influenciat per l’espai italodisco de les 
clàssiques i originals bandes sonores de les pel·lícules italianes de terror i ciència-
ficció dels anys setanta i vuitanta. El seu xou és un potent àudio/vídeo que realitza 
tocant el baix i programant l’àudio i la imatge en directe. 
 
CARMEN BOZA 

Dijous 14 de setembre | 21h15 | CARPA NEGRA 
Carmen Boza (guitarra i veu) 
“M’he omplert la boca parlant de llibertat i no sabia el que és. La llibertat és la 
certesa de que eventualment la cagaràs, però que t’és igual”. CARMEN BOZA va 
irrompre en el panorama musical fent un triple salt mortal des de les xarxes socials 
als escenaris passant per una plataforma de crowfunding. Però el salt de fe arriba 
amb el seu segon disc, honest, conscientment imperfecte, i amb l’atractiu que 
només és possible trobar en la singularitat. Tótem (autoedició, 2017) és un exercici 
de llibertat i sinceritat, un viatge al centre d’una mateixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHRISTINA ROSENVINGE 

Divendres 15 de setembre | 20h45 | TEATRE ATLÀNTIDA 
Christina Rosenvinge (veu i guitarra) Manu Cabezalí (guitarra i veus) David T. 
Ginzo (baix i teclats) Juan Diego Gosalvez (bateria) 
Amb una nova col·lecció de cançons escrites, aquesta vegada des d’un jo masculí, 
CHRISTINA ROSENVINGE torna a deixar la seva pròpia empremta en el pop adult 
contemporani, gràcies a la seva personalíssima lírica musical i la innegable 
potència poètica que ha anat destil·lant al llarg d’una vida artística tan llarga com 
audaç. 
 
CIA ROGER CANALS 

Dissabte 16 de setembre | 13h00 | CARPA VERMELLA 
Roger Canals (banjo, guitarra i veu) Jay Wallis (veu i trompeta) Francesc Puig 
(clarinet) Òscar Font (trombó) Oriol Gonzàlez (contrabaix) Daniel Lévy (bateria) 
Werens (Ramon Puig) (grafiti) 
La CIA. ROGER CANALS suma divuit anys d’espectacles adreçats a públic infantil i 
familiar. Més de dues mil actuacions seves han rodat per places, carrers, escoles, 
festivals i teatres dels Països Catalans, Espanya, Europa i fins al Brasil i la Costa 
d’Ivori. El quart disc de la formació, Viatjazz a Nova Orleans, ressegueix el seu nou 
espectacle, #jazzperxicsigrans, que ja ha voltat per un bon nombre de festivals, i 
que proposa un recorregut per les emocions més essencials de la música a través 
del swing, el dixie i el grafiti en directe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANI NEL·LO 

Divendres 15 de setembre | 21h30 | AUDITORI ATLÀNTIDA  
Dani Nel·lo (saxo tenor) Daniel Baraldes (guitarra) Héctor Martín (guitarra) Anton 
Jarl (bateria) Pere Miró (saxo baríton) Albert Sabater (percussió) Matías Miguez 
(baix) 
Aquest projecte neix de la trobada entre Dani Nel·lo i els anomenats 'Saxofonistes 
Salvatges', els creadors d’un llenguatge musical a través del saxo que van ser la 
pedra angular del rock & roll, i que van marcar per sempre la història de la música 
popular del segle XX. 
El  projecte recull la veu  d'aquests músics  —com Noble Watts  o Red Prysock—  
que van iniciar i continuar un llenguatge visceral i salvatge. Dani Nel·lo reafirma la 
seva trajectòria com successor d’aquesta tradició musical amb la vocació d’evitar 
que s’extingeixi la llum amb la que van brillar aquelles estrelles del saxo tenor. 
 
DIEGO HDEZ 

Dimecres 13 de setembre | 19h45 | JAZZ CAVA 
Diego Hdez (guitarra i veu) Carlos Pérez (bateria) Román Brito (baix) Ricardo 
Marichal (saxo) Yerai Herrera (teclats) 
T’asseus a escoltar Diego Hdez i més que convidar-te a escoltar la seva música 
sembla que t’hagi convidat a entrar a casa seva. Va, passa. Visc aquí, en aquestes 
cançons. No estan decorades amb luxe però si amb gust. Enregistrats amb el 
programa Garageband que els Mac incorporen de sèrie a través del micròfon de 
l’ordinador, els seus temes no porten maquillatge. 
Diego Hdez és pop, clar. Pop amb banjo, amb guitarra espanyola o acústica. Però 
també pop de trasteig. Si a Elliott Smith li haguessin canviat el backline pel de 
Pascal Comelade, potser sonaria així. 
 
 
 
 
 
 



DJs ENEIDA FEVER! & REYES TORÍO 

Divendres 15 de setembre | 01h30 | PASTERNAK 
Eneida Fever (DJ) Reyes Torío (DJ) 
DJ ENEIDA FEVER! és un referent inqüestionable a Barcelona; i ha visitat els 
esdeveniments més importants d'Europa, omplint pistes amb el seu eclèctica 
proposta musical que abasta tots els subgèneres. En les seves sessions sempre es 
troba beat, garatge, psyche, però també soul, funk o hammond grooves. DJ REYES 
TORÍO va ser una de les primeres DJ del país a l'emblemàtic Boira barceloní a 
principis dels 90s; i el 2000 és resident del prestigiós club Clandestino de la Plaça 
Reial i a la Casa Paco del Born. Des del 2012 dirigeix el Dueling DJs sessions en el 
Serie B de Barcelona, i és programadora i resident de l'Stash Club de la sala Apolo. 
És especialista en vinils de 7" de tots els estils retro dels 50s als 90s. 
 
DUOT & ANDY MOOR  

Dimecres 13 de setembre | 23h15 | JAZZ CAVA 
Ramon Prats (bateria) Albert Cirera (saxo) Andy Moor (guitarra elèctrica) 
Duot s’han ajuntat amb Andy Moor i ja no són un duet. Són una altra cosa. Més 
gran, més forta, i més rica, però tan rodona com si la seva música sempre hagués 
estat un encreuament que algun dia hagués de convergir per donar-se un nou 
sentit. Moor és un univers en sí mateix, tant amb The Ex com amb les seves 
desenes de projectes i aventures musicals, i la seva trobada amb Duot és una 
explosió controlada d’influències, formacions i edats dispars, que vibren, tot i així, 
en una mateixa freqüència. 
La música de Food és tan sincera que atordeix. Cirera, Prats i Moor parlen un 
mateix idioma, el seu, que no és del de Duot amb un convidat, sinó el d’un trio que, 
acabat de néixer, s’expressa com qui compta amb dècades d’experiència: com qui 
ja conquerit quelcom seductor i magnífic i sent ara la incontenible necessitat de 
compartir-ho en aquests mateixos termes. 
 
 
 
 
 



EPHEMERALS  

Dimecres 13 de setembre | 21h15 |CARPA VERMELLA 
Wolfgang Valbrun (veus) Hillman Mondegreen (guitarra) James Graham (teclats) 
Adam Holgate (baix) Jimi Needles (bateria) Thierry Lemaitre (saxo) Damian 
Mclean-Brown (trompeta) 
Una de les bandes més noves de l’escena del soul i el jazz britànic i europeu, amb 
l’increïble veu de Wolfgang Valbrun al capdavant. Aquesta primavera han llançat el 
seu segon treball que arriba després de dos anys de gira a clubs i festivals. 
Fundada per Hillman Mondegreen, productor i fundador de Hannah  Williams &  
The  Tastemakers, Ephemerals són una súper banda de músics d’un talent 
enlluernador que ha cridat l’atenció de Jalapeno Records. Ràpidament s’han fet un 
lloc a la graella de la BBC, han estat número 1 a The Hype Machine i han tocat a 
Bestival, Mostly Jazz i Glastonbury.  
 
ESPAÑA CIRCO ESTE [només professionals acreditats] 

 
Dijous 15 de setembre | 12h30 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Marcello Putano (veu principal, guitarra) Francesco Pontillo (baix, cors) Giammarco 
Tassinari (percussió, cors) Matteo Bertani (acordió, violí) 
Amb més de cinc-cents concerts realitzats a Europa en cinc anys d’activitat, 
ESPAÑA CIRCO ESTE representa una caravana musical amb un so explosiu que 
ells mateixos han definit com a tango-punk, amb fortes influències de l’ska, la 
música balcànica i el reggae. Amb La revolución del amor (Treid Records, 2015), el 
seu primer àlbum complet, la banda va actuar als festivals més destacats d'Itàlia i 
Alemanya i va aconseguir exhaurir entrades a Suïssa, Àustria, Dinamarca i la 
República Txeca. Ara presenten Scienze della maleducazione (Ventilador Music, 
2017), una guia que pretén retornar el significat de la bellesa a tot el que avui en 
dia es dibuixa com a poc convencional, estrany o maleducat. 
 
 
 
 
 
 



EVA [només professionals acreditats] 

Dimecres 13 de setembre | 13h45 | AUDITORI ATLÀNTIDA  
EVA és un projecte musical amb vocació interdisciplinar establert a Barcelona. La 

banda està formada per cinc joves músiques, de formació clàssica, immerses a 

l’àmbit de la música moderna. EVA es presenta com a grup innovador, transgressor 

i divulgador. Per a la creació d’un missatge més potent, EVA inclou i beu de 

diferents disciplines artístiques, conceptes  i corrents filosòfiques.  

La desobediència d’Eva al paradís es mostra com el fil conductor de totes les 

cançons de Disobedience. Guitarra, piano, bateria, baix i veu s’uneixen per explicar 

la seva pròpia història. 

 
FABRIZIO CAMMARATA  [només professionals acreditats] 

Divendres 15 de setembre | 11h00 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Fabrizio Cammarata (veu i guitarra) 

Amb una veu extraordinària, un estil molt personal a l’hora de tocar la guitarra i una 

escriptura distintiva, FABRIZIO CAMMARATA combina les seves arrels 

mediterrànies amb la inspiració de viatges pels centres cosmopolites i exploracions 

d’arts visuals i interpretatives. La banda sonora de la seva vida la signen Bob 

Dylan, Fabrizio de André i Nick Drake, històries evocadores, veus autèntiques. El 

sicilià ha realitzat una extensa gira fent de teloner de Ben Harper i Patti Smith.  

 
 
 
 
 
 
 
 



GEMMA ABRIÉ & MIQUEL ÀNGEL CORDERO [només professionals 
acreditats] 

Dimecres 13 de setembre | 17h15 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Gemma Abrié  (veu i contrabaix) Miquel Àngel Cordero (contrabaix i veu) 
Entre les propostes més atípiques de GEMMA ABRIÉ s’hi pot trobar aquest insòlit 
duo amb el també contrabaixista Miquel Àngel Cordero. Aquesta aposta poc 
habitual al món de la música vol demostrar com des d’una formació de mínims, 
amb dos integrants, s’assoleixen resultats de gran complexitat, amb quatre 
instruments –dos contrabaixos i dues veus– que tenen un potencial comunicatiu 
enorme.  
Abrié i Cordero, els intèrprets/còmplices, exploraran diferents formes i estils, des 
del jazz, passant pel folklore argentí fins la cançó d'autor catalana o fins i tot els 
Beatles. Una proposta que al públic li resultarà sorprenent i fascinant, i amb la qual 
guardarà submergit en la nostàlgia, cantarà i fins i tot ballarà. 
 
GEMMA HUMET  [només professionals acreditats] 

Dimecres 13 de setembre | 12h30 | AUDITORI ATLÀNTIDA  
Després d'un primer disc amb una grandíssima acollida per part de crítica i públic 
ara dóna un pas més amb el seu segon treball, Encara.  Un disc produït pel músic i 
productor de confiança de Jorge Drexler (Carles "Campi" Campón) que 
aconsegueix, sense perdre l'estil personal de Gemma Humet, modernitzar-ne l'estil 
i la sonoritat. 
En aquest disc han participat els músics Juan R. Berbín, Vicent Miñana "Huma", 
Xavi Lozano, Marcel•lí Bayer, Pau Figueres, Carles "Campi" Campón, Martín Leiton 
i Pablo Martin Jones. Tal i com diu Màrius Serra: “En aquest disc adverbial, la veu 
de GEMMA HUMET encara amb encert el difícil repte d’exportar la intimitat. 
D’entrada, pot semblar un xiuxiueig, però a cada cançó va augmentant la potència 
vocal amb fermesa i seguretat. El seu cant és verb que incita, substantiu que fixa, 
adjectiu que descriu i adverbi que inscriu els seus missatges en el temps. 
 



GLI SPORTIVI  [només professionals acreditats] 

Divendres 15 de setembre | 13h30 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Lorenzo Petri (guitarra, veu) Nicola Zanetti (bateria, cors) 
GLI SPORTIVI són un duet venecià. Dos músics tocant la guitarra i la bateria que 
sonen com fossin dotze músics dalt l’escenari. Toquen un Fuzz ‘n roll amb 
distorsions del dia del judici  final   i   bateries  apocalíptiques.  GLI SPORTIVI 
assagen i experimenten cada dia per assolir aquest so potent i abassegadorament 
destructiu. Sorollós, cru, i real només amb dues persones. 
 
 
GUILLEM RAMISA 

Divendres 15 de setembre | 20:00h | JAZZ CAVA 
Jordi Esteve (guitarra elèctrica) Nabil El Hajji (baix) Albert Molist (bateria) Ferran 
Isern (trompeta) Guillem Ramisa (veu i guitarra clàssica) 
GUILLEM RAMISA acaba de presentar el seu nou treball discogràfic a cavall entre 
la poesia i la cançó d’autor més íntima. L’amor, la vida i el caliu de la gent que 
l’envolta és la base sobre la que se sustenta aquest treball format per sis cançons. 
A diferència d’entregues anteriors, és un disc ple de força i amb sonoritats més 
riques i compactes.  
Bondat senzilla amplia encara més tot el registre del seu autor. Així, la fusió entre 
els poemes, el reggae i les propostes  que  formen aquest nou disc creen un fil 
conductor que vincula l’autor amb els seus oients. GUILLEM RAMISA hi ha 
incorporat nous instruments com la trompeta i el saxo en aquest nou capítol de la 
seva trajectòria musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTANA 

Dijous 14 de setembre | 22h30 | JAZZ CAVA 
Núria Moliner (veu, guitarra acústica i baix) Guillem Callejón (pedal steel i guitarres) 
Jordi Mestres (baix i guitarres) Ricard Parera (bateria) 
INTANA presenta el seu debut, un disc captivador de pop acústic lluent i íntim, amb 
tocs d’americana i folk: la banda sonora per a matins de paisatges agrests i camins 
polsegosos, capvespres daurats o nits que esdevenen matinades intenses. Al 
capdavant d’INTANA hi trobem Núria Moliner, que amb la seva veu encisadora 
canta de pèrdues i perdre’s, de reptes i pors, d’estimar, de marxar i de tornar. 
L’estrena del seu àlbum tindrà lloc dins el Mercat de Música Viva de Vic, després 
d’un estiu que ja els ha dut a actuar al Vida Festival, entre altres llocs. 
 
IZARO 

Divendres 15 de setembre | 18h45 | CARPA NEGRA 
Izaro Andres (veu i guitarra) Ane Bastida (baix) Iker Lauroba (guitarra i piano) Oriol 
Flores (bateria) 
Des de que l’any 2014 IZARO comencés la seva carrera musical, aquesta ha 
avançat de manera vertiginosa. Després de pujar un vídeo a Youtube i rebre més 
de 23.000 visites, la cançó Paradise va ser escollida per formar part de la banda 
sonora de Pikadero, pel•lícula participat al Festival de Cinema de Sant Sebastià. El 
seu primer disc Om ens apropa  13  cançons  que  van   saltant pels estats 
emocionals de les quatre estacions de l’any. Ens transmeten tendresa, sensibilitat, 
una insuperable càrrega poètica i una forma de vocalitzar que ha commogut 
premsa i públic. 
IZARO, la sorpresa musical de 2016, arriba com un dels actius del relleu 
generacional a la música del País Basc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JANSKY 

Dijous 14 de setembre | 23h30 | JAZZ CAVA 
Jaume Reus (flauta  travessera, sintetitzadors  i controladores),  Laia Martínez 
'Malo' (veu, caixa de ritmes i sintetitzador) 
JANSKY és una proposta fresca i sofisticada que vol definir un subgènere propi: 
l'electrovers. A partir de sons digitals i orgànics, creen bases electròniques damunt 
les quals ballen la flauta travessera  hipercontemporània de Raume i la veu única 
de Laia Malo. El resultat és una rave de sons i versos amb grans dosis 
d'improvisació jazzística que ha viatjat a festivals com el Sónar (Bcn), Sound City 
(Liverpool), Peerless (Londres), Fiesta des Suds (Marsella) o Kregi Sztuki 
(Cracòvia). El segell Primeros Pasitos els ha editat els discs Un big bang a la 
gibrella (2013) i ÉÈ (2015). 
 
JEREZ TEXAS [només professionals acreditats] 

Dijous 14 de setembre | 12h00 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Ricardo Esteve (guitarra flamenca) Matthieu Saglio (violoncel) Jesús Gimeno 
(bateria i caixó) 
Després de quinze anys de trajectòria JEREZ TEXAS s’ha presentat a més de 25 
països i ha ofert més de 500 concerts arreu del món. Una nit de lluna plena, el 31 
d’agost del 2016, el grup valencià va tornar a la fórmula original de trio i va aproftar 
un concert en l’espectacular Teatre Romà de Sagunt per enregistrar el seu cinquè 
disc, Clar de lluna (JT, 2017), en directe i davant del seu públic. 
 
 
 
 
 
 
 
 



JORGE DA ROCHA 

Dijous 14 de setembre | 20h30 | CARPA VERMELLA 
Jorge Da Rocha (veu i contrabaix ) Yexza Lara (veu i flauta) 
JORGE DA ROCHA proposa un directe on la seva veu i el contrabaix són 
protagonistes d’un repertori molt especial. El músic —amb influències de la seva 
trajectòria jazzística que conflueixen amb el gust per la música moderna, 
alternativa, el pop i l’electrònica— presentarà el seu treball més recent To Drop And 
Let Go. A més, revisitarà alguns dels seus temes del  seu àlbum anterior, These 
are a few of my favorite songs, on interpreta d’una forma molt particular temes 
d’artistes com Radiohead, Björk o Massive Attack. Per a aquest espectacle da 
Rocha presenta alguns temes amb la col•laboració especial de la veu i la flauta de 
Yexza  Lara. 
 
LA DAME BLANCHE 

Dijous 14 de setembre | 22h45 | CARPA VERMELLA 
Yaite Ramos (veu i flauta) Pierre ‘Pedro’ Mangeard (bateria) Marc ‘Babylotion’ 
Damblé (teclats, computer & dubs) 
LA DAME BLANCHE és el projecte de Yaite Ramos, cantant cubana, instal•lada a 
París, filla de Jesús “Aguaje” Ramos (mestre director de l’orquestra Buena Vista 
Social Club), corista de Sargento García i vocal principal a Live d’El Hijo de la 
Cumbia. 
Va estrenar el seu primer disc, Piratas, a finals de 2016, un treball amb un alt 
contingut social, que no deixa de banda relats culturals urbans servint-se de 
diferents gèneres: hip hop, reggae o cúmbia. Produïda musicalment per Babylotion 
(Marc Damblé), beat maker francès amb gran experiència a l’estudi i en viu amb 
Sargento García, Amadou & Mariam, Orishas… Tot  sota  la  direcció  artística    
d’Emiliano Gómez a.k.a El Hijo de la Cumbia, productor argentí conegut per 
generar la fusió entre la cúmbia i els ritmes urbans del món. 
 
 



LA DINAMO 
Dijous 14 de setembre | 18h00 | CARPA VERMELLA 

Zesar Martínez  (veu i teclats) Ander Condon (baix) Adrià Bauzó (saxo tenor) Albert 
Clapés (trompeta) Gerard "Pakits Guitar" Brugués (guitarra) Jesús Guirao "Gato" 
(bateria) Carlos Pou (percussions i conducció) 
LA DINAMO és funk en moviment, és música en bicicletes. Una formació única de 
músics sobre rodes que trenca esquemes amb un concert itinerant d’alt voltatge i 
una festa de carrer trepidant a ritme de clàssics del funk i la música de ball. 
 
LA VIDA BOHÈME 

Divendres 15 de setembre | 20h15 | CARPA NEGRA 
Henry D’Arthenay (veu, guitarra i teclats) Daniel de Sousa (guitarra, teclats i veus) 
Sebastián Ayala (bateria i percussió) Daniel Briceño (baix, teclats i veus) 
Nascuts a Caracas però radicats a Ciutat de Mèxic, LA VIDA BOHÈME és 
considerada la principal banda de rock independent de Veneçuela. Al 2017 llancen 
el seu tercer àlbum titulat La Lucha, gravat i produït per Eduardo Cabra (Visitante 
en Calle 13). L'àlbum completa la trilogia que van començar els seus anteriors 
treballs: Nuestra i Será, aquest últim publicat per Nacional Records als Estats Units 
i amb el qual van aconseguir el Grammy Llatí al Millor Àlbum Rock. El nom dels 
seus tres discos forma la frase Nuestra Será La Lucha, que s'ha tornat l’ethos de la 
banda després de 10 anys junts. LA VIDA BOHÈME traspassa totes les fronteres 
per la seva particular sonoritat, que combina l’indie rock amb ritmes llatins i 
electrònica, i per les seves transgressores lletres, plenes de dobles significats i amb 
una forta càrrega social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LONDON AFROBEAT COLLECTIVE 

Dijous 14 de setembre | 22h45 | CARPA NEGRA 
Juanita Euka (veu) Klibent Michelet (saxo baríton) Lee Crisp (percussió) John 
Mathiws (guitarra) Andy Watts (trompeta) Alexis Seynowicz (guitarra) Alexander 
Farrel (baix) Giulliano Osella (bateria) 
LONDON AFROBEAT COLLECTIVE és una gran demostració que l’afrobeat no és 
només un estil de música, sinó una visió global a través de la música. El seu directe 
és energia pura i ball, i els seus discos joies que sempre guardaràs amb amor. 
 
MAMAS GUN 

Divendres 15 de setembre | 22h45 | CARPA VERMELLA 
Andy Platts (veu i guitarra) Chris Boot (bateria) Terry Lewis (guitarra i veu) 
Cameron Dawson (baix i veu) Dave Eighties Oliver (teclats i veu) 
MAMAS GUN és una potent i consolidada banda britànica amb un directe 
estratosfèric. A l'Àsia són veritables grans estrelles, assolint diversos nº1 a les 
principals ràdios i concerts sold out en estadis del Japó, Corea del Sud, Indonèsia i 
Hong Kong. Europa també és un territori on són molt reconeguts per la qualitat de 
les seves composicions i shows en directe, sonant a les ràdios i venent totes les 
entrades dels seus concerts al Regne Unit, Alemanya, Holanda i França, tot girant 
amb artistes com Beverly Knight, Level 42, Taio Cruz, Fanta Vier o Raphael 
Saadiq. L'impressionant currículum que han acumulat en els tres àlbums editats 
fins ara el completen amb padrins com Peter Gabriel o Brian May que n’han dit que 
'són al•lucinants i és obligatori escoltar-los'. El últim àlbum Cheap Hotel (produït per 
Julian Simmons i gravat i mesclat per Jon Kelly), acapara titulars al Billboard o The 
Sunday Times, que afirmen que s'han superat a ells mateixos. 
Al MMVV repassaran els temes més celebrats de la seva discografia i faran algun 
avançament en directe del seu quart àlbum, que estan gravant. 
 
 
 



MARCO MEZQUIDA 
Dimecres 13 de setembre | 19h00 | AUDITORI ATLÀNTIDA 

Marco Mezquida (piano) 
MARCO MEZQUIDA ha seduït públic, crítica i companys de professió i s’ha 
convertit en un dels concertistes i creadors més sol·licitats, prolífics i valorats del 
país. El seu concert de piano solo és l’espai on ell i la seva audiència, ja siguin 
experts o profans, volen més amunt i més lliures: un viatge iniciàtic, una tempesta 
estètica. 
El pianisme de Mezquida és màgic, apassionat, intensament sofisticat i lluminós. El  
seu discurs és personal i contemporani, amb influències que abasten la història de 
la música: la música romàntica i impressionista, la cançó lírica i les influències del 
seu amor per la música popular i l’avantguarda, el jazz i la lliure improvisació. 
 
MARGA M’BANDE 

 
Dimecres 13 de setembre | 20h30 | CARPA NEGRA 
Marga Mbande (veu) Marc Ayza (bateria) Denis Bilanin (teclats) Olushola (baix) 
Jordi ‘Axoveta’ Sanz (percussió) Al Pachyno (guitarra) 
MARGA MBANDE és africana de Barcelona, d’origen guineà i de l’ètnia Kombe, 
llengua que utilitza de vegades a les seves cançons, combinant-les amb l’anglès i 
el castellà. La seva primera banda, Dlux, amb la que va editar tres discos R&B va 
tenir molt èxit a Espanya i Sud-Amèrica. 
Ve del R&B, el hip hop, el reggae i el sol, tot i que l’electrònica, el future dance hall i 
l’afrobeatz estan macant el seu camí. Després  de   recórrer  infinitat   de   clubs i 
ciutats, fa el gran salt amb el seu primer disc en solitari. Mbande Sound és un EP 
de sis temes produït per MEAPETECE de MED COAST RECORDS, mesclat als 
estudis LA PANCHITA a mitges amb Chalart 58 i masteritzat per  Alex Psaroudakis 
a STERLING SOUND. 
 
 
 
 
 
 
 



 
MARIA RODÉS (Premi Puig-Porret 2016) 

Dimecres 13 de setembre | 22h00 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Maria Rodés Juan R. Berbin (percussió) Nico Roig (guitarra) Josep M. Baldomà 
(teclats) 
Dimecres 13 de setembre s’estrena a l’Auditori l’Atlàntida el projecte musical de 
MARIA RODÉS, guanyador del Premi Puig- Porret 2016, que ha cristal·litzat en un 
disc enregistrat i produït a vuit mans amb Juan Berbín, Josep Maria Baldomà i Nico 
Roig, que veurà la llum el proper mes de setembre. L’espectacle gira al voltant de 
Lluís Rodés — tiet besavi de la compositora, astrònom, meteoròleg  i   director  de  
l’Observatori de l’Ebre entre 1920 i 1939— i compta amb el suport del Memorial 
Democràtic, el centre d’art Lo Pati i l’Observatori de l’Ebre. Recrearà el transcurs 
d’una nit a través d’un repertori de cançons i passatges musicals inspirats en la 
vida i l’obra de l’astrònom, on el treball d’il•luminació jugarà un paper destacat.  
 
MATTHEW MCDAID 

Dijous 14 de setembre | 22h00 | CARPA VERMELLA 
Matthew McDaid (veu i guitarres) Alex Vivero (guitarres) Xevi Gallart (baix) Pep 
Terricabras (bateria) Núria Galvany (violoncel) Eugènia Tort (violí) 
MATTHEW McDAID és un jove cantautor d’origen irlandès trasplantat i ben arrelat 
al Collsacabra. El seu primer disc, Off the Beaten Track, es publica aquesta tardor 
amb la discogràfica de Joana Serrat, Great Canyon Records. El treball és un recull 
d’històries que entronca amb la tradició dels vells compositors de folk però amb una 
mirada cap a un interior imaginatiu amb traces de psicodèlia. Des del seu reducte 
de silenci i contemplació a Rupit desgrana emocions pures, amb subtilesa intimista 
o amb una força explosiva, i des de la quietud i el contacte amb la natura fila 
melodies preciosistes, universals i commovedores. 
 
 
 
 



MAX GARCÍA CONOVER 

Divendres 15 de setembre | 23h00  | JAZZ CAVA 
Max García Conover (guitarra, veu i percussió) 
Escriure una cançó a la setmana durant un any, aquest va ser l’objectiu que es va 
marcar MAX GARCIA CONOVER l’any 2015. El cantautor i home banda de Maine 
(EUA) ha estat capaç de mantenir la promesa i el setembre de 2017 publicarà 
Motorhome, el seu tercer àlbum. Totes les cançons del disc s’han escrit durant els 
seus viatges per Estats Units i Europa. Cançons de la carretera per a la carretera. 
MAX  GARCÍA CONOVER torna a portar la  seva banda a Europa aquesta tardor, 
cantant i tocant la guitarra i la bateria a la vegada.  
 
MEMÓRIA DE PEIXE 

Dijous 14 de setembre | 22h15 | JAZZ CAVA 
Miguel Nicolau (guitarra) Marco Franco (bateria) 
MEMORIA DA PEIXE són un duet instrumental independent que utilitza el live-
looping com a eina per construir cançons en temps real, amb loops curts de 
guitarra i bateria. Miguel Nicolau (guitarra) i Marco Franco (bateria) barregen el 
jazz-rock amb tocs psicodèlics i sons de 8 bits. El procés creatiu del seu segon 
àlbum Himiko Clouds comença amb l'escriptura d'històries de  fantasia  abans  
començar a escriure les cançons, per això sonen com petites bandes sonores 
evocadores d’imatges. 
Compten amb un directe imprevisible, farcit d’improvisació, que ja ha delectat públic 
i crítica de l’edició portuguesa del Primavera Sound, el Coquetel Molotov, el 
Liverpool Sound City, el francès Aeroneuf o l’AB Belgique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MO’ KALAMITY & THE WIZARDS 

Dimecres 13 de setembre | 22h00 | CARPA NEGRA 
Monica ‘Mo’Kalamity’ (veu) Wurie Muctaru (teclats) Demuynck Benoit (baix) Begue 
Xavier ‘Kubix’ (guitarra) Clery Yan (flauta) Le Guevel Stephane (bateria) Nebot 
Pascal ‘Kael’ (guitarra) 
Nascuda a Cap Verd però criada a França, MO’KALAMITY és actualment una 
figura femenina important dins l’escena del reggae. Les seves influències musicals 
són riques, i tant inclouen el reggae clàssic i soul de l’època daurada de Jamaica 
dels seixanta i setanta com la música global afroamericana. 
 
MUEVELOREINA 

Divendres 15 de setembre | 00h45 | PASTERNAK  
Karma Cereza (veu) Joaco J. Fox (veu i bases) Bob (percussió) 
MUEVELOREINA són Karma Cirera i Joaco J Fox. Porten impulsant un projecte 
mutant àcid, polític, esteticista i enganxós des de fa aproximadament un any i, tot i 
crear MUEVELOREINA en les seves estones lliures, s'han guanyat un lloc en el 
panorama musical. 
Aquest duo resident a Barcelona, s'ha donat a conèixer gràcies als vídeos de 
cançons amb  sons  enganxosos  (mestissatges  de ritmes llatins i electrònics), amb 
continguts lírics, punxants i crítics amb els mals de la societat. Són molt eclèctics i 
per això és tan complicat etiquetar-los amb un estil, però ells ho han encunyat com 
a 'música electrapical' (electrònica, trap, i tropical). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NATXO TARRÉS & THE WIRELESS 

Dissabte 16 de setembre | 12h00 | CARPA VERMELLA 
Natxo Tarrés (veu i guitarra) Roger Farré (baix i veus) Alverd Oliva (guitarra i veus) 
Fernando ‘F3r’ Tejero (teclats i veus) Dídac Fernàndez (bateria) 
Xics’n’Roll és un programa de concerts de grups de tribut que adapten les seves 
presentacions al format familiar, amb uns directes que permetran als més petits de 
la casa conèixer les formacions més importants de la història del rock. Es tracta 
d’una aposta que s’ha demostrat molt atractiva per la fusió d’interessos entre pares 
i fills. L’estrena de Xics’n’Roll al Mercat de Música Viva tindrà com a protagonista 
Bob Marley de la mà de NATXO TARRÉS & THE WIRELESS, i tota la família podrà 
viure la sensació de viatjar a la Jamaica dels anys 70, sense perdre les influències 
del reggae actual. 
 
NÚRIA GRAHAM 

Divendres 15 de setembre | 22h15 | TEATRE ATLÀNTIDA 
Núria Graham (veu i guitarra) Jordi Casadesús (baix) Artur Tort (teclats) Aleix Bou 
(bateria) 
NÚRIA GRAHAM va aparèixer a l’escena amb només setze anys. La fusió entre 
talent, virtuosisme i desimboltura de l’artista catalana va ser una suculenta carta de 
presentació amb la qual va generar grans expectatives. I no només les va superar, 
sinó que va deixar bocabadat tothom del món musical demostrant que fins llavors 
només havien vist la punta de l’iceberg. Durant la seva meteòrica carrera ha obert 
concerts d’artistes com St. Vincent o Unknown Mortal Orchestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



O SISTER! 

Divendres 15 de setembre| 22h00 | CARPA NEGRA 
Paula Padilla (veu contralt i ukelele) Helena Amado (veu soprano) Marcos Padilla 
(veu tenor) Matías Comino (guitarres i banjo) Camilo Bosso (contrabaix) Pablo 
Cabra (bateria i washboard) 
Stompin’ in joy (Discóbolo, 2016) és el tercer disc dels sevillans O SISTER i la seva 
estrena com a compositors. Des dels seus orígens, el 2008, homenatgen el swing 
de les primeres dècades del segle XX. Per primera vegada en el seu repertori 
inclouen una sèrie de cançons pròpies, però amb un estil proper al jazz més 
popular i ballable que els caracteritza. Una obra que mostra la consolidació del 
sextet i la seva evolució cap als sons més primigenis del dixieland, estil que han 
anat integrant des de la seva gira per Nova Orleans a finals del 2014. 
 
ORIOL ROCA TRIO 

Divendres 15 de setembre | 18h30 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Giovanni di Domenico (piano) Manolo Cabras (contrabaix) Oriol Roca (bateria) 
El percussionista barceloní ORIOL ROCA ha fet carrera al costat d’alguns dels 
millors improvisadors i compositors de música creativa de Catalunya, a més de 
col·laborar amb figures com l’italià Paolo Angeli i el noruec Jan Bang. Ara s’estrena 
com a líder i compositor amb un disc d’alta intensitat emocional, a estones serè i 
altres volcànic, on el nord sempre és la melodia. Els seus companys de trio són dos 
músics italians residents a Brussel·les amb qui comparteix projectes des de fa 
quinze anys: el pianista Giovanni di Domenico, col·laborador de Jim O’Rourke i 
Arve Henriksen, i el contrabaixista Manolo Cabras, sideman d’Enrico Rava i 
Charles Gayle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PACHAWA SOUND [només professionals acreditats] 

Dimecres 13 de setembre | 16h30 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Joan Giralt (veu) Joan Zamora (guitarra elèctrica) Marc Jené (guitarra elèctrica) 
Lluís Giralt (teclats) Martí Ibañez (trompeta) Bernat Villà (saxo tenor) Marc Rabella 
(baix) Joan Bosch (bateria) Isaac Moreno (percussió) 
Un projecte demolidor, construït des de l’escenari, que ha fet del directe la seva 
millor arma. Un grup, amb 9 músics en escena, que defensen un so original, en 
sintonia amb les propostes internacionals mes trencadores i d'avantguarda del 
camp de la fusió  de músiques del món. Reggae, hip hop i latin, amb tocs 
d’electrònica i molt caràcter propi. Després de trepitjar amb força escenaris de 
Catalunya, França i Euskal Herria, aquest 2017 presenten el seu primer disc, 
Elemental (U98 Music), al MMVV. 
 
SAÏM 

Dimecres 13 de setembre | 21h15 | JAZZ CAVA 
Joan Roig (guitarra) Natàlia Gómez (baix) Daniel Gómez (bateria) 
A partir d’uns referents que cal cercar en el post-hardcore i en el so de segells com 
Dischord o, més a prop, BCore, SAÏM han fet virtut de la doble insularitat (provenen 
de Portocolom, Mallorca, una illa dins una illa) donant forma a un cant a la força 
catàrtica de la derrota construït a partir vuit himnes inapel·lables que, a més, 
defensen en directe amb un nervi i una contundència fanàtics i quasi inhumans. 
 

 
 
 
 
 
 
 



SANDRA BERNARDO 

Dijous 14 de setembre | 00h45 | PASTERNAK 
Sandra Bernardo (veu) Marcos Bayon (guitarra) Gabriel Casanova (teclats) 
Emiliano Benevidez (percussió) 
La cantant i compositora madrilenya és l’última incorporació a la família d’El Volcán 
Música. SANDRA BERNARDO és una experiència de vitalisme tropical que 
s’inspira en el Mediterrani, conjugant l’encant natural d’un gest íntim i lliure amb el 
poder seductor d’una veu narrativa poderosa i reivindicativa. Amb l’EP Gardenia 
(Sandra Bernardo, 2015) es va guanyar el reconeixement del públic i la premsa. El 
2017 editarà el seu primer disc, produït per ella mateixa, Marcos Bayón i Sebastián 
Merlín –aquest darrer guanyador d’un Grammy Latino– i en el qual col·laboren 
Pablo Novoa, Joan Garriga i Frank Santiuste. 
 
SARA TERRAZA 

Divendres 15 de setembre | 18h30 | JAZZ CAVA 
Sara Terraza (veu) Aleix Cansell (teclat) Jordi Pareta (teclats) Ernest Pipó (guitarra) 
Tomàs Pujol (baix) Oriol Tonietti (bateria) 
Després del seu pas pel programa televisiu Oh Happy Day com a solista del Cor 
Geriona, SARA TERRAZA presenta el seu propi projecte, d’estil pop-soul, amb 
referents de grans veus femenines com Amy Winehouse, Etta James, Lauryn Hill o 
Selah Sue. Tot i la seva joventut, la cantant ja ha estat seleccionada per Enderrock 
com una de les veus femenines que trepitjaran fort ben aviat. En concert ofereix 
una barreja de temes propis i versions caracteritzades per la seva enorme 
sensibilitat, la calidesa de la seva veu, i alhora el groove i la tessitura dels ritmes 
negres. Al Mercat de Música Viva de Vic presenta el seu primer EP, produït per 
Toni Xuclà. 
 
 
 
 
 
 
 



THE  GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND 

Dimecres 13 de setembre | 22h45 | CARPA VERMELLA 
Judit Neddermann, Kathy Sey i Yolanda Sey (veu) Genís Bou i Pau Vidal (saxo 
tenor i flauta) Lluc Casares (saxo alt i soprano) Pere Miró (saxo baríton) Pep Garau, 
Andrés Tosti i Pep Tarradas (trompeta i flugelhorn) Albert Costa i Sidru Palmada 
(trombó) Adrià Plana (guitarra) Eloi Escudé (teclats) Vic Moliner (baix i contrabaix) 
Aleix Bou (bateria) Xoan Sánchez (percussió) 
Després de l’aclamat Jazzmaica (BankRobber, 2014) que els va permetre fer 
seixanta concerts arreu del país i que fins i tot es va publicar al Japó, THE 
GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND torna aquesta tardor amb nou disc i nou 
espectacle, ara obrint el ventall rítmic amb la mirada posada sobre altres illes del 
Carib. Maraca Soul! (BankRobber, 2017) afegirà nous colors com el boogaloo o el 
latin a la seva reconeguda fórmula magistral, aquest punt de trobada entre el soul, 
el jazz i el funk amb els ritmes jamaicans, l’ska i els voluptuosos arranjaments de 
les big bands. Genís Bou lidera aquest projecte on conflueixen alguns dels músics 
més rellevants de la nova escena jazz del país i també les veus de Judit 
Neddermann, Kathy Sey i Yolanda Sey. 
 
THE UNFINISHED SYMPATHY 

Dijous 14 de setembre | 23h30 | CARPA VERMELLA 
Eric Fuentes (guitarra i veu) Joan Colomo (baix) Oriol Casanova (guitarra) Victor 
Garcia (bateria) 
Protagonistes al costat d’Aina, Standstill i Madee d’un dels moments més 
interessants de la història recent del nostre rock independent, THE UNFINISHED 
SYMPATHY segueixen oferint una nova manera d’entendre el rock contemporani, 
que ha influenciat les següents generacions, des de Bullitt fins a L’Hereu Escampa 
passant per Mourn, Cala Vento o Da Souza, i el seu nou disc encarna més bé que 
mai les virtuts d’una banda on la intensitat sonora està a l’alçada de la riquesa 
compositiva i on les melodies vocals converteixen cada cançó en un hit memorable. 
 
 
 
 
 



TITA PARRA TRIO 

Divendres 15 de setembre | 19h15 | TEATRE ATLÀNTIDA 
Tita Parra (guitarra i veu) Greco Acuña (percussió) Juan Antonio Sánchez (guitarra, 
ronroco, flauta i melòdica) 
TITA PARRA, dona creativa, apassionada per la música universal i les arts, ha 
recorregut el món cantant i difonent la música i obra de Violeta Parra, a partir del 
llegat rebut des dels primers anys de la mà de la seva àvia. Amb el seu estil original 
sintetitza influències variades, des de cants d’arrel fins a jazz, arrels llatines, 
africanes i creacions contemporànies. Gran part del seu treball l’ha desenvolupat al 
costat de la seva mare Isabel i del seu fill Antar Parra. 
 
VINICIO CAPOSSELA + CABOSANROQUE 

Dijous 14 de setembre | 19h00 | TEATRE ATLÀNTIDA 
Vinicio Capossela (piano, guitarra i veu) Laia Torrents (teclats, electroacústica 
variada i màquines Cabosanroque) Roger Aixut (banjo, contrabaix, electroacústica 
variada i màquines Cabosanroque) Asso Stefana (guitarra elèctrica i banjo) 
Instruments mecànics de Cabosanroque 
VINICIO CAPOSSELA i CABOSANROQUE són dos universos únics que 
convergeixen en la poesia de l’òxid, la pols, la música mecànica i la patafísica. 
Després de més de deu anys d’amistat i admiració mútua i de diverses 
col·laboracions puntuals en discos i concerts, desembarcaran a l’escenari de 
L’Atlàntida amb una gran part de les màquines sonores construïdes per 
CABOSANROQUE per interpretar i destriar cançons dels 25 anys de carrera de 
VINICIO CAPOSSELA. Els acompanyarà Asso Stefana, guitarrista de Vinicio 
Capossela, PJ Harvey i Guano Padano. 
 
 
 
 
 
 
 
 



WHITERED HAND & A SINGER OF SONGS 

Divendres 15  de setembre | 21h30 | JAZZ CAVA 
Dan Willson (veu i guitarra) Lieven Scheerlinck (veu, guitarra i melòdica) 
Una granja ecològica en mig del no-res. Vent sec topant amb les muntanyes. 
Gossos dormint una migdiada al sol. I cavalls. Sempre cavalls. Aquest és el 
paisatge que el segell barceloní Son Canciones va escollir per abandonar l’escocès 
Dan Willson (Withered Hand) i el belga Lieven Scheerlinck (A Singer of Songs) a la 
seva sort el setembre del 2016. Els van donar una setmana per conèixer-se, fer-se 
amics, escriure sis cançons, enregistrar-les i, de passada, plantar alls tendres. El 
resultat és Among Horses I (Son Canciones, 2017), un EP ple d’indie-folk que fa 
olor de terra i de la pluja que no arriba mai. 
 
XARIM ARESTÉ 

Dimecres 13 de setembre | 19h00 | CARPA NEGRA 
Xarim Aresté (guitarres i veu) Ricard Sohn (teclats) Miquel Sospedra (baix) 
Ermengol Mayol (bateria) 
Poeta maleït, Hendrix de ribera, seductor de mirada esquiva... XARIM ARESTÉ és 
una de les cares més recurrents dels nostres escenaris però manté intacte el seu 
enigma. Escriptor compulsiu i músic de creativitat desbordant, posa ara tot l’èmfasi 
en el seu projecte personal. Amb l’anterior disc, La rosada (BankRobber, 2015), ja li 
van ploure els premis: l’Altaveu, el Cerverí, l’Enderrock de la Crítica al Millor disc de 
pop-rock de l’any. Aquesta tardor apujarà l’aposta amb Polinèsies (BankRobber, 
2017), un apassionat viatge per un univers fractal, alhora íntim i col·lectiu, on cada 
cançó és una illa formada per mil illes diferents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XAVIER BARÓ 

Dijous 14 de setembre | 23h30 | AUDITORI ATLÀNTIDA 
Xavier Baró (veu, guitarra acústica i guitarra elèctrica) Héctor Beberide (acordió i 
mandolina) Núria Garcia (violí i veus) Víctor Verdú (piano) 
Després de l’èxit dels seus dos últims treballs, Allau d’estrelles solitàries (La Llàntia, 
2014) –Premi Enderrock 2015 de la Crítica al Millor disc de folk– i l’actual títol en 
gira, I una fada ho trasmuda (La Llàntia / Satélite K, 2016) –cinquè Millor disc 
estatal 2016 per Rockdelux–, XAVIER BARÓ prepara un nou àlbum que veurà la 
llum la primavera vinent. L’edició del nou disc serà el tret de sortida de la gira que al 
llarg del 2018 ens descobrirà una nova sonoritat en concert, amb la incorporació 
d’una nova banda que a l’escenari del Mercat de de Música Viva de Vic s'estrenarà 
juntament amb algunes de les noves cançons, encara inèdites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programació FESTIVAL 
 
DJ MAMAYÉ 

Divendres 15 de setembre | 23h00 | EL SUCRE 
Abans coneguda com a djMarta, DJMAMAYÉ porta més de 28 anys posant música 
en sales, festes i festivals. Ha passat com a resident o convidada per moltes sales 
alternatives de Barcelona i rodalies. Va ser resident de les sessions Caníbal 
Soundsystem dels dimecres a la sala Apolo i resident del Rebel club de la sala 
Salamandra. Actualment regenta el seu propi club, La Sonora de Gràcia 
(Barcelona). Melòmana, eclèctica, amant de ritmes tropicals (reggae, rocksteady, 
son, salsa, rumba catalana...), del soul, el funk ,hip hop, el rock pop... clàssics i 
actuals. 
 
DOCTOR PRATS 

Dissabte 16 de setembre | 02h00 | EL SUCRE 
Mark-e Riera (veu i guitarra) Miki Santamaria (baix i veus) Ramon Figueras 
(trompeta i veus) Guillem Boltó (trombó i veus) Oriol Cors (bateria i veus) Victor 
Martínez (teclats) Josep Jaume Rey (guitarra elèctrica i veus) 
Parlar de DOCTOR PRATS és parlar de la revolució de la música en català. Amb 
només dos anys de trajectòria, els terrassencs ja tenen dos àlbums al mercat, 
Patates amb peix (Música Global, 2015) i Aham Sigah (Música Global, 2016), i ja 
han fet més de 130 concerts. Capaços de barrejar estils tan diversos com el pop, la 
cúmbia, el reggae, l’ska, el rock, l’electroswing o el dubstep, porten el mestissatge a 
un altre nivell. El seu directe, Festribal, és un dels més potents del panorama 
musical, sorprenent, dinàmic i enèrgic, que no deixa a ningú indiferent i del qual tot 
el públic és partícip. 
 
 
 
 



DOLO 

Divendres 15 de setembre | 20h30 | PLAÇA MAJOR 
Narcís Corominas (teclats) Xevi Camp (bateria) Jordi Busquets (guitarra) Dolo (veu) 
DOLO s’estrena en solitari amb un projecte on ha abocat tota la passió i talent; un 
nou vehicle musical de pop electrònic i guitarrer, en el qual ha compost totes les 
cançons buscant l’equilibri entre les ganes de ballar i d’explicar històries. Amb la 
col·laboració del DJ i productor Sergio Fernández, han donat forma a Copilotos 
(Sony Music, 2017), una col·lecció de singles perfectes que entren a la primera, 
autèntics trencapistes sonors, taral·lejables i altament ballables. Sony Music aposta 
una vegada més per la cantant barcelonina després del pas d’aquesta per Pastora, 
formació amb la qual va aconseguir dues nominacions als Grammy llatins i els 
principals premis de la indústria musical estatal. 
 
DUENDE JOSELE 

Dissabte 16 de SETEMBRE | 23h00 | EL SUCRE 
José Manuel Díez (veu) Rubén Rubio (baix elèctric i sàmplers) Cira Fernández 
(veus) Manuel Reyes (guitarra espanyola) Alberto Jesús Barrero (guitarra elèctrica) 
Juan José Balas (bateria) 
Duende Josele és el nom artístic del músic i poeta extremeny Jose Manuel Díez. 
Vocalista i autor principal del grup musical El Desván del Duende.  “La Semilla” és 
el títol del seu primer projecte musical autoproduït sota el nom de Duende Josele: 
un llibre-disc format per composicions pròpies, per temes carregats de realitat 
poètica embolcallats de ritmes encomanadissos que van del reggae a la rumba o 
de a cançó d’autor a la cúmbia amb col•laboracions sentides d’amics i amigues. Un 
disc que completa amb textos poètics, referències al cinema, a l’amor i a la bogeria 
vital que ens manté vius.  
 
 
LA IAIA 



Dissabte 16 de setembre | 21h45 | PLAÇA MAJOR 
Ernest Crusats (veu i guitarra) Jordi Casadesús (baix, teclats i guitarra) Jordi 
Torrents (bateria) 
L’amor i la superació personal formen part de l’imaginari del nou disc de LA IAIA. El 
trio osonenc segueix imparable i presenta el seu tercer treball, Tornar a ser u (Right 
Here Right Now, 2017). Després de la màgia i la fantasia de les cançons d’On és la 
màgia? (Música Global, 2014), el grup fa un nou pas endavant i abandona els 
sintetitzadors i l’electrònica. 
 
MUCHACHITO 

Divendres 15 de setembre | 23h15 | PLAÇA MAJOR 
Muchachito (veu, guitarres i bateria) Santos de Veracruz (pintura en viu) Diego 
Pozo (guitarres) Javier Geras (baix i moog) Daniel Lillo (bateria electrònica) Marcos 
Crespo (trombó i teclats) Alejandro Serrano (trompeta i teclats) 
MUCHACHITO és sinònim de festa i alegria a l’escenari. Bé sigui ell sol o 
acompanyat d’una banda, fa ballar el públic de qualsevol edat o nacionalitat. Han 
passat tretze anys des de la seva primera actuació al Mercat de Música Viva, el 
2004. Concerts per mig món, quatre discos autoeditats i moltes aventures avalen 
aquest artista hiperactiu i hipercreatiu. La seva última proposta és la LA BANDA 
DEL JIRO, on la rumba de sempre es barreja amb el rock i fins i tot amb 
l’electrònica. Tampoc faltarà a la cita la pintura en viu de Santos de Veracruz. Esteu 
preparats per ballar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAVVLA 

Dissabte 16 de setembre | 20h30 | PLAÇA MAJOR 
Paula Jornet (veu i guitarra) Aleix Iglesias (bateria elèctrica) Pau Calero (teclats) 
PAVVLA és el projecte musical de Paula Jornet (Sant Cugat, 1996). Amb un sol 
disc al mercat, "Creatures", PAVVLA acumula elogis a un disc debut que ha 
despertat interès més enllà del nostre territori, amb actuacions al prestigiós festival 
americà SXSW, Europa i festivals nacionals com el Primavera Sound. Creatures 
està format per deu peces que parteixen del folk més fràgil per a revestir-se amb 
capes i més capes de malenconia pop, boirina electrònica i rock en fase 
esquelètica. Formes digitals i essències orgàniques que sonen com Daughter i Bon 
Iver perdent-se plegats a les profunditats d'un bosc espès, i on una estètica 
marcadament hivernal contrasta amb la calidesa hipnòtica d'una veu que captiva i 
commou des del primer moment. 
 
RAMON MIRABET 

Divendres 15 de setembre | 21h45 | PLAÇA MAJOR 
Ramon Mirabet (veu) Oscar Ferret (piano) Marc Llorià (bateria) Sergio Fernández 
(guitarra) Jordi Mestres (contrabaix ) Ana Fernández (violí i segones veus) Mario 
Ruiz (segones veus) Josep Tutusaus (trombó). 
RAMON MIRABET ha begut de les fonts jazzístiques d’un trombonista reputat com 
és el seu pare, i de la tradició folk americana de la seva mare amb referents com 
ara Bob Dylan, Joan Baez o Janis Joplin. Et contagiarà la seva energia i et 
captivarà l’aura que acompanya el cantant, cridat a ser una de les referències 
musicals del nostre temps. Les seves cançons beuen d’una experiència personal 
que ha convertit la vida del cantant en tota una aventura. 
 
 
 
 
 



SENIOR I EL COR BRUTAL 

Dissabte 16 de setembre | 23h15 | PLAÇA MAJOR 
Miquel Àngel Landete (veus i guitarres espanyoles, acústiques i elèctriques) Endika 
Martín (cors, guitarres elèctriques, pianos, sintetitzadors i percussions) Juanlu 
Tormo (baix ) Rafa Ferreiro (bateria) Luís Martínez (productor i tècnic de so de la 
banda) 

SENIOR i EL COR BRUTAL celebren els deu anys de viatge musical conjunt amb 

un projecte de versions anomenat Valenciana Vol. 1, on adapten música i lletra 

d’una dotzena de composicions alienes amb l’ajuda de LA SÍNDROME LOMAX, 

grup de quinze veus entre les més destacades de l’escena musical actual, batejat 

en honor de l’eminent etnomusicòleg nord-americà. 

 
TXARANGO 

Dissabte 16 de setembre | 00h15 | EL SUCRE 
Alguer Miquel (veu) Sergi Carbonell (teclats) Àlex Pujols (baix) Ivan López (saxo) 
Jordi Barnola (trompeta) Joaquim Canals (bateria) Pau Puig (percussió) Pau 
Castellví (guitarra) Joan Palà (percussió) Sisco Romero (veus)  
TXARANGO és música festiva, de qualitat i amb missatge, amb una enorme 
capacitat de comunicar i d’emocionar. La seva fusió de música caribenya, llatina i 
mediterrània amb denominació d’origen, unida a l’energia i l’entrega que 
desborden, és el que els fa connectar immediatament amb el públic. És el grup en 
català amb més projecció internacional del moment. Així ho testimonien els més de 
300 concerts oferts en dinou països i quatre continents, els centenars de milers de 
seguidors que acumulen a les xarxes socials, les més de 650.000 descàrregues de 
la seva discografia des del seu web o els seus dos discos d’or. Al tercer disc de la 
banda, El cor de la terra (DiscMedi, 2017), hi ha col·laboracions de The Cat Empire, 
Manu Chao, Jarabe de Palo, Safari Children’s Choir i EKO Camp. 
 
 
 
 
 
 



 
ZOO 

Dissabte 16 de setembre | 00h15 | EL SUCRE 
Toni Sánchez "Panxo" (veu) Marcos Ubeda (trombó) Arnau Gimenez (guitarra) 
Natxo Ciscar: (baix ) Hèctor Galan (teclats, Dj) Toni Póllet (saxo, percussió) 
Amb només un hit, la cançó Estiu, ZOO van posar cap per avall el panorama 
musical català el juny del 2014. Saba fresca, lírica compromesa i de qualitat, i 
novament el sud, Gandia, fent de far al nord. Tempestes vénen del sud 
(Propaganda pel Fet!, 2014) va ser el seu primer, obligat i aclamat àlbum, amb el 
qual van actuar amb èxit arreu de Catalunya, l’Estat espanyol i Europa, amb un 
quintet basat en l’electrònica i la música negra però mediterrània. Raval 
(Propaganda pel Fet!, 2017) és el disc que els ha consagrat entre els públics, els 
mitjans especialitzats i els programadors d’arreu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’OFF  MERCAT 

 

La Plaça dels Màrtirs acull tota la programació OFF Mercat, integrada per les 

propostes de les Cases de la Música, l’ESMUC, les semifinals del concurs Sona 

9 i la final del VicSona. 

 
PROGRAMACIÓ CASES DE LA MÚSICA 

Dijous 14 :: 19:30h – 00:00h 

Howling Dogs 

Smoking Bambino: veu; Enric Teruel: guitarra i banjo; Jordi Ruis ’Popi’: baix; 

Lluís Figueras: guitarra; Francesc Sotillos ‘Cheka’: bateria 

 

Lágrimas de Sangre 

 

 

 

 

 

Lágrimas de Sangre 

Jordi Estivill: veu; Alejandro Garcia: veu; Nil Campderrich: veu; Didac Riol: 

DJ; Ramon Anglada: guitarra 

 

Lágrimas de Sangre 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de les recerques dels musicòlegs 
John i Alan Lomax, la banda rescata els 
textos de les Work Songs, cançons de 
treball entonades per la comunitat 
afroamericana des del segle XVII fins als 
anys setanta del segle passat, i els trasllada 
a l’actualitat musical del moment. Passant 
pel blues, el folk, el rock i la música 
alternativa, amb melodies plenes 
d’esperança per als que estan sotmesos a 
condicions extremes i que viuen sense 
conèixer la llibertat. 
 

LÁGRIMAS DE SANGRE és una banda de 
rap combatiu, que beu d’estils més enllà del 
hip-hop, com el rock i el reggae. El seu 
segon disc, Viridarquia (Kasba /  New Beats, 
2016), ha superat totes les expectatives i els 
ha convertit en una de les bandes mes 
sol•licitades aquest 2017. Una gira de sales 
amb vint actuacions a principi d’any amb un 
balanç de catorze sold outs n’és un clar 
exemple, així com una posterior gira d’estiu 
amb més de quaranta actuacions per l’Estat 
espanyol amb presència a la majoria de 
macrofestivals. 



No Matters 

Quim Serra: veu i guitarra; Jordi Alberti: veus i guitarra; Gerard Perarnau: 

bateria; Ivan Férez: baix 

 

 

 

 

 

Santo Machango  

Atturchayayne García ‘Attur’: veu; Román Viera: veu; David Batet: guitarra; 

Daniel Navarrera ‘Daro’: bateria; Jordi Sanz ‘Anxoveta’: percussió; Yeray 

Déniz ‘Yeyi’: baix; Ferran Ribot: saxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda bagenca inspirada en els grups de 
punk-rock dels noranta i dos mil. Van 
començar en un garatge, i ara ja tenen el 
seu primer disc, Saltarem les barreres 
(Draco Records, 2016), amb temes propis 
en català. N’estan fent la presentació pel 
territori català, amb previsió d’estendre’s 
més, tot i que també tenen posada la mirada 
en la composició del segon treball. Amb un 
directe animat, pretenen fer gaudir el seu 
públic amb lletres quotidianes i melodies 
vibrants. 
 

SANTO MACHANGO és un projecte que es va 
engegar l’any 2010 a Barcelona. 
El 2012 gravaven el seu primer disc, 
Dopamina, produït per Tomy Pérez als estudis 
de Marc Parrot. Després de gairebé cent 
concerts amb la gira Dopamin, enregistren el 
segon àlbum, Mojo (Kasba Music, 2015), amb 
el qual es consoliden com una banda referent 
en l’escena nacional i internacional. Aleshores 
neix el terme ‘street funk’, que utilitzen diversos 
mitjans per definir el seu estil. 



PROGRAMACIÓ ESMUC 

Divendres 15 :: 21:00 – 00:30h  

David Mauricio amb Apel·les Carod  

David Mauricio guitarra acústica i veu Apel•les Carod: violí, mandolina i 

veu 

 

 

Guido di Blasi New Tango Project  

Guido Di Blasi: guitarra;  Darío Polonara: bandoneó; Xavi Castillo: 

contrabaix; Ramiro Rosa: bateria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocells perduts són dotze cançons de pop en 
català, on trobem influències del folk, el rock 
i el jazz. Un recull d’estats d’ànim, reflexions, 
moments menuts i estones llargues, 
emocions fortes i sensacions petites, tot 
plegat passat pel sedàs de la música i amb 
un estil directe i quotidià. 
 

GUIDO DI BLASI NTP (New Tango Project) 
és tango i jazz barrejat amb un polsim de 
rock. La fusió construeix identitat pròpia, una 
sonoritat moderna que respecta i es nodreix 
d’aquests gèneres inspiradors. Les 
composicions i arranjaments de GUDO DI 
BLASI integren un repertori orgànic, capaç 
de captivar un públic heterogeni i despertar 
la sensibilitat musical més enllà dels gustos 
personals. 



Gessamí Boada  

Pep Terricabras: bateria; Bernat Guàrdia: baix elèctric; Kquimi Saigi: teclat 

i veus ; Gessamí Boada: veu 

 

 

 
 

 

 

 

 

SEMIFINALS  SONA 9 

Dissabte 16 :: 21:00 – 00:30h 

 

FINALS VICSONA 

Diumenge 17 :: 18:30 – 21:30h  

 

Jazz on Mars 

Òscar Castells: bateria; Eduard Vergés: guitarra elèctrica; Martí Mitjavila: 

saxo tenor; Biel Harper: teclats; Artur Pàmies: baix elèctric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESSAMÍ BOADA destaca per tenir una de 

les veus més dolces, intenses i plenes de 

matisos del panorama català. Arran de la 

necessitat de compartir les seves emocions, 

neix un projecte propi que es dibuixa entre el 

pop i el jazz. Com a cantautora ha guanyat 

el concurs Live Your Music 2016 (UME), 

gràcies al qual pot començar a treballar en el 

seu primer àlbum d’estudi, White Flowers, 

amb temes propis en anglès i en català. 

Calidesa, intimitat i esperança són algunes 

JAZZ ON MARS neix com a projecte musical 
a partir dels temes creats per un dels seus 
components i amb la intenció de fusionar les 
diverses trajectòries interpretatives dels 
membres del grup. Peces instrumentals de 
jazz fusió o jazz rock amb un predomini del 
saxo solista i bases de guitarra, piano, baix i 
bateria.  
 



Solo K.OS 

Solo K.OS: veu; Julius: DJ 

 

 

 

 

 

 

 

Bandboo 

Arnau de Paz: trombó; Martí Mitjavila: saxo tenor; Josep Maria Roca: saxo 

baríton; Gil Codina: clarinet; Ferran Isern: trompeta; Enric Giménez: bateria 

 

 

 

 

 

Impuls 

Dalmau Vilà: baix i veu; Lluc Rehues: guitarra elèctrica i veus; Jordi Lladó: 

bateria i veus 

 

Lágrimas de Sangre 

 

 

 

 

 

 

SOLO K.OS és un jove vigatà de 18 anys 
que escriu les seves pròpies cançons de 
rap, amb lletres molt personals que parlen 
de la seva història. Se sent molt còmode en 
el terreny de la improvisació i és ben 
reconegut entre la població jove osonenca. 
Participa per primer cop al MMVV, després 
d’haver quedat finalista al VicSona, Mostra 
de Música Jove de Vic. Presenta la maqueta 
10/6, amb set temes que mostren la seva 
part més introspectiva. 
 

BANDBOO és un grup jove i energètic que 
adapta hits radiofònics internacionals dels 
últims anys a un format inusual i fresc: cinc 
vents i un bateria. Els arranjaments propis 
dels diversos temes porten el grup a 
terrenys com el funk, el soul, el latin i el rock 
indie, sempre amb molta energia i festivitat.  
 

Un dia els van descriure com a power trio, i 
atès que son tres i que abans de començar 
a tocar poden el power dels amplis, 
l’etiqueta els va semblar prou encertada. El 
seu primer EP, Quan tens amics que són 
couscous (auto-editat, 2017), pot 
descarregar-se de franc. Els IMPULS 
defineixen la seva música como una barreja 
d’indie, funk i rock que neix de la 
improvisació i de les seves ganes de 
transmetre la seva forma especial 
d’entendre-ho tot. 



CASINO DE VIC 

 
Mostra d’art sonor, electrònic i visual 

Dissabte 16 

El MMVV dóna suport a la jornada de divulgació, tallers, ponències i lives al voltant  

de la cultura  de club organitzada per  MODE al Casino de Vic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



MERCAT  DE MÚSICA  VIVA  DE VIC.   INDÚSTRIA. 

 
El Mercat de Música Viva de Vic és un punt de trobada professional que reuneix 

tots els sectors de la indústria musical. Des del 1989, cada setembre i durant 

quatre dies, la ciutat de Vic acull agents de tots els àmbits de la música per 

descobrir noves propostes, assistir a fòrums, intercanviar  coneixement i comprar 

i vendre música. 

El seu caràcter multiestilístic és un dels punts que el fa únic dins del marc 

internacional, així com la seva naturalesa, que el converteix en un esdeveniment 

que ofereix el millor dels festivals en el marc d’un  mercat. 

L’objectiu principal del Mercat és el de seguir-lo potenciant com a referent 

indiscutible a nivell europeu com a espai de compravenda de productes i de 

projectes musicals, estimulant la relació entre autors, intèrprets, mànagers, 

discogràfiques, editors, promotors, programadors, mitjans de comunicació i 

empreses de serveis. 

Segons les dades recollides per l’Estudi d’impacte econòmic i de qualitat firal 

elaborat per la Universitat Oberta de Catalunya, el MMVV crea un capital social 

que genera negoci al llarg de tot l’any; genera més contractes i actuacions en 

els quatre dies de mercat gràcies a la presència d’assistents amb més 

capacitat de compra i venda. A més, el Mercat ratifica la seva posició com a 

plataforma per a la internacionalització  amb el  creixement de la  contractació 

per actuar a l’estranger. 



I és que a banda de fomentar la participació dels programadors municipals 

catalans i d’incrementar i el diàleg amb les comunitats autònomes de la resta de 

l’Estat, el Mercat és un vehicle de projecció exterior que al llarg de l’any assisteix 

a les cites més importants del sector, impulsa acords amb altres festivals i forma 

part de diferents xarxes professionals. Després dels bons resultats de 2016, el 

Mercat de Música Viva de Vic torna a organitzar una jornades de contractació de 

música en viu adreçada a programadors públics catalans i  estatals. 

Dos  dies  de treball  amb  programadors  públics 

Les jornades dels tres dies estan dirigides principalment als tècnics de cultura 

dels Ajuntaments i programadors públics i a les empreses de management, així 

com als programadors de festivals i d’equipaments privats inscrites al MV. El 

dimecres es repeteix el mateix model de l’any passat, amb cinc showcases 

catalans escollits pels tècnics de cultura i quatre sessions de pitchings 

(presentacions ràpides) d’empreses de management i booking. El dijous, la 

jornada està pensada per la resta de Comunitats Autònomes, amb l’actuació de 

tres showcases seleccionats pels socis d’ACCES i de La Red de Teatros i amb 

dues sessions de pitchings. El divendres, serà una jornada més internacional, 

amb focus Itàlia, amb l’actuació de tres showcases d’aquest país i dues sessions 

de pitchings amb empreses internacionals  presents al MV. 

Les tardes del dijous i divendres es programaran 8 sessions d’speed meetings. 

 
Espai  de debat  i de reflexió  de la  indústria   musical 

El MMVV també ha estat l’escenari triat per la celebració de les següents 

reunions: 

Trobada de la comissió de Música i la comissió d’Internacional de la 

Red de Teatros, Auditorios, Festivales y Circuitos de Titularidad 

Pública. 

El MMVV acollirà dues comissions de la Red per celebrar les seves 

reunions. Concretament hi hauran els membres de la Comissió de música 

que ja fa coincidir cada any una de les seves reunions durant el MMVV i 

aquest any s’amplia a la reunió  de la Comissió d’Internacional. 

A més de les reunions pròpies de l’associació s’organitzaran sessions 

d’speed meetings i reunions amb empreses i oficines de management 

interessades en donar a conèixer el seus catàlegs als socis assistents de 

la Red. 

Trobada de les sales de música en directe estatals i  internacionals. 

El MMVV acollirà  una  cinquantena  de directors de directors  de sales de 



música en Viu que es reuniran durant el Mercat i participaran en les 

diferents activitats que organitzin els responsables d’ACCES i DMA/Live. 

Presentació de la Plataforma de les Fires dels Països catalans. 

El MMVV treballa conjuntament amb les quatre fires de música que 

existeixen a Catalunya, Balears i País Valencià per tal de fer una 

presentació pública conjunta mercant els objectius i la promoció conjunta 

que vol fer-se. Les fires són: Fira B!, Fira de la Mediterrània, Trovam i 

MMVV. 

 

 
Assemblea general de l’Associació de Dones de la Indústria de la 

Música (MiM) 

El MMVV donarà suport a l’assemblea general de l’Associació de dones 

de la indústria de la música que va constituir-se el passat  MMVV.  El 

Mercat considera prioritari donar suport a iniciatives com aquesta, amb la 

finalitat d’aconseguir la màxima paritat de gènere en tot el sector musical. 

El Mercat vol contribuir a l’augment de presència de dones als seus 

escenaris i ho vol fer de manera natural,  programant dones. 

 
Reunió de responsables de Festivals de música Internacionals. 

Vic està treballant per acollir una representació de deu o dotze Festivals 

internacionals que estan treballant per arribar a constituir-se associació 

internacional. L’organització els ofereix un espai de treball per poder 

definir objectius i marcar estratègies conjuntes que serveixin per ampliar  

la promoció de cada un dels esdeveniments  que representen. 

 

 
Simpòsium de l’Associació Professional de Representants, 

Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) on es debatran les 

necessitats del col·lectiu i es reivindicaran la regularització i la 

professionalització del sector. 

Jornada de treball de l’Associació de Productors-Editors Catalans 

(APECAT). Durant els dies del Mercat, APECAT organitzarà una trobada 

amb productors audiovisuals 



MMVV, un dels sis mercats estratègics 

 
El Departament de Cultura ha dut a terme durant els darrers quatre anys una 

intensa tasca d’harmonització i coordinació dels principals mercats de les arts 

escèniques i de la música a Catalunya,  conscient del seu paper estratègic com  

a espais de trobada i d’intercanvi, com a plataformes idònies per presentar noves 

propostes i fomentar els contactes professionals. Aquests mercats són 

fonamentals per a la dinamització de les diferents disciplines artístiques, ja que 

afavoreixen la contractació i impulsen la creació de  públics. 

A La Mostra d’Igualada (30 de març al 2 d’abril), Trapezi de Reus (11-14 maig), 

FiraTàrrega (7-10 setembre), Mercat de Música Viva de Vic (13-17 setembre) i 

Fira Mediterrània de Manresa (5-8 octubre) es va afegir l’any 2015 el Sismògraf 

d’Olot (20-23 d’abril) per completar el mapa dels mercats estratègics de les arts 

escèniques i de la música a Catalunya. 

Tots aquests mercats compleixen amb escreix la seva funció d’eines d’articulació 

dels seus respectius sectors: la música (MMVV), les arts escèniques i 

especialment les de carrer (FiraTàrrega), el circ (Trapezi), el teatre infantil i  

juvenil  (La Mostra),  la cultura  popular i les músiques del món (Fira Mediterrània) 

i la dansa (Sismògraf). Durant la seva celebració, Vic, Tàrrega, Reus, Igualada, 

Manresa i Olot esdevenen veritables capitals culturals, atraient  un  nombrós  

públic que beneficia de forma directa l’economia local. Per la seva banda, els 

creadors, les empreses que els representen, els programadors i tots els 

professionals del sector de les arts escèniques i de la música troben el marc 

propici per desenvolupar  les seves activitats. 

El decidit suport del Departament de Cultura a aquests sis mercats estratègics 

va de la mà de la col•laboració amb els Ajuntaments de les sis ciutats implicades, 

així com de la complicitat amb els sectors professionals respectius. Aquesta 

col•laboració és indispensable per optimitzar al màxim els recursos disponibles i 

augmentar l’efectivitat dels mercats. 
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L’Atlàntida, l’escenari dels negocis al MMVV 

 

Segons les dades recollides per l’Estudi d’impacte econòmic i de qualitat firal 

elaborat per la Universitat Oberta de Catalunya, els més ben valorat pels 

professionals participants a la darrera edició del MMVV ha estat el canvi 

d’ubicació a l’Atlàntida i l’avançament de l’horari dels concerts. La bona 

acollida del canvi de model proposat a la passada edició es posa de manifest en 

la nota mitjana que els participants atorguen al MMVV, que puja respecte de 

l’edició de 2015. 

  
 

 
Segons les dades provisionals, l’edició de 2016—amb un impacte econòmic de 

3M€— ha generat més contractes i actuacions en els quatre dies de mercat 

gràcies  a la presència d’assistents amb més capacitat de compra i venda. 



   

  
 

Enguany l’activitat professional torna a l’Atlàntida de dimecres a dissabte al 

migdia, en sessions de matí i tarda. 

 

 
DATES: 

13, 14, 15 i 16 de setembre 

 
HORARIS: 

Dimecres, dijous i divendres: de 10h a 18h 

Dissabte: de 12h a 14h 

 

 
ESPAIS: 

Vestíbul principal de l’Atlàntida i vestíbul de l’auditori, pati cobert, sala de 

conferències,  Club MV. 



   

CLUB MV: 

 
Punt de trobada de tots els professionals i músics acreditats. El club és a la Sala 

Pasternak, a deu minuts a peu de l’àrea de l’Atlàntida. De dimecres a divendres 

s’hi programa l’últim concert de la programació professional a les 12.00h de la  

nit i a continuació comença la sessió de  dj’s. 

L’horari és de les 23.30h a les 04h. El dissabte no hi ha concert però també 

funciona  com a Club per a tots els que es quedin tot el cap de setmana.



 
  

 INFORMACIÓ PRÀCTICA 

 

PREU DE LES ENTRADES 

Dimecres 13 de setembre: ENTRADA LLIURE  a tots els  concerts 

Concerts de pagament  a l’Atlàntida:  entrada única de 3€ per  a públic 

general 

 
ESCENARIS 

El Mercat de Música Viva de Vic té enguany tres escenaris de carrer, quatre 

escenaris dins del recinte de l’Atlàntida,  i dues sales a la ciutat. Són els   

següents. 

Plaça Major 

Sucre (Recinte Firal El Sucre. C/ Llotja S/N)  

Plaça dels  Màrtirs (OFF Mercat) 

Teatre l’Atlàntida (C/ Francesc Maria Masferrer, 4)  

Auditori l’Atlàntida (C/ Francesc Maria Masferrer, 4)  

Carpa Vermella (C/ Francesc Maria Masferrer, 4)  

Carpa Negra  (C/ Francesc Maria  Masferrer,  4)  

Jazz Cava (Rambla dels Montcada,  5) 

Sala Pasternak (C/Manel  de Pedrolo,  5) 

 

 
A twitter i instagram som  @MercatMusicaVic 

 
Piulem  amb l’etiqueta #MMVV 

 

 

 

 

 
 
 



 
  

ORGANITZA: 

AJUNTAMENT DE VIC 

DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

  
PATROCINA: 

INAEM - MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA - ODA 

FUNDACIÓ PUIG-PORRET 

AIE 

  
COL·LABORA: 

ARC 

ASACC 

APECAT 

ACCES 

ESMUC 

CASES DE LA MÚSICA 

EFWMF 

GOVERN DE LES ILLES BALEARS 

EUSKO JAURLARITZA · GOBIERNO VASCO 

  
MITJANS COL·LABORADORS: 

TVC - CATALUNYA RÀDIO 

XARXA DE TV LOCALS 

TR3SC 

RADIO 4/ RADIO 3 

ENDERROCK 

  
ESPÒNSOR: 

CERVESES DAMM 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEI DE PREMSA  

29è Mercat de Música Viva de Vic 

Del 13 al 17 de setembre de 2017 

Marta Solé 

+00 34 933 10 60 44 · +00 34 654 066 510 

msole@comedianet.com 

premsa_mmvv@comedianet.com 
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