
DOSSIER 
DE PREMSA

FESTIVAL BAM I MERCÈ MÚSICA 2016
22, 23, 24 i 25 DE SETEMBRE
BARCELONA





BAM i Mercè Música donen a conèixer tota la seva programació
DEL 22 AL 25 DE SETEMBRE BARCELONA S’OMPLIRÀ DE MÚSICA CONVERTINT LA CIUTAT EN EL MILLOR APARADOR MUSICAL 
DEL MOMENT

88 CONCERTS DE GRUPS DE 15 PAÏSOS OMPLIRAN ELS ESPAIS DE LA PLAÇA DELS ÀNGELS, PLAÇA JOAN COROMINES, MOLL DE 
LA FUSTA, ANTIGA FÀBRICA ESTRELLA DAMM, PLAÇA DE LA MERCÈ, AVINGUDA DE LA CATEDRAL, FABRA I COATS, AVINGUDA 
DE LA REINA MARIA CRISTINA, PARC DEL FÒRUM I L’ESCENARI MEDITERRÀNIAMENT DE LA PLATJA DEL BOGATELL

AQUEST ANY LA FABRA I COATS I LA PLAÇA DE LA MERCÈ S’UNEIXEN ALS ESCENARIS DE MERCÈ MÚSICA I EL MOLL DE LA 
FUSTA S’AMPLIA A DOS ESCENARIS DEL BAM

MERCÈ MÚSICA I BAM APOSTEN UN ANY MÉS PEL TALENT EMERGENT AMB LA PROGRAMACIÓ DE LES ESCOLES SUPERIORS DE 
MÚSICA DE LA CIUTAT I ELS PROJECTES DE NOUS GRUPS COM EL SONA9, CONCURS BROT I CABAL MUSICAL

MERCÈ MÚSICA I BAM, BARCELONA ACCIÓ MUSICAL PRESENTEN LA PROGRAMACIÓ MUSICAL DE LA MERCÈ 2016
Mercè Música i BAM, Barcelona Acció Musical, donen a conèixer tota la programació d’aquest any, que es durà a terme en 
diferents espais de Barcelona del 22 al 25 de setembre.

Els escenaris del centre de la ciutat, plaça de la Mercè i avinguda de la Catedral, acolliran els concerts del Mercè Música; 
i el BAM tindrà lloc als escenaris de la plaça dels Àngels, plaça Joan Coromines, els dos escenaris del Moll de la Fusta i 
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. L’escenari Mediterràniament a la Platja del Bogatell comptarà amb concerts programats 
dins del Mercè Música. Aquest any el Fòrum acollirà dos nits de concerts de Mercè Música, el divendres 23 i dissabte 24 a 
l’escenari Fòrum Esplanada. Finalment algunes de les emissores de ràdio de Barcelona oferiran la seva programació musical 

a l’avinguda de la Reina Maria Cristina. 

MERCÈ MÚSICA PRESENTA UNA PROGRAMACIÓ FESTIVA, DE QUALITAT I PER A TOTS ELS PÚBLICS
La música de la Mercè vol mostrar tant la riquesa de l’escena musical barcelonina i catalana com també de la música 
internacional. Com cada any la programació –a càrrec de Jordi Turtós- convida al ball i a la participació amb propostes per 
a tots els públics. Aquest any la programació de Mercè Música recupera dos escenaris, el de la Fabra i Coats i el de la plaça 
de la Mercè (que substitueix la plaça Sant Jaume). Aquests s’uneixen a l’emblemàtic escenari al cor de la ciutat, Avinguda 
de la Catedral, i els multitudinaris escenaris del Parc del Fòrum (aquest any amb programació íntegra de Mercè Música) i de 
la platja del Bogatell.

NOTA DE PREMSA

LOVE OF LESBIAN · MANU CHAO · 
KONONO N1 MEETS BATIDA · ÌFÉ · 
SAUL WILLIAMS · B-FACHADA ·
EL PETIT DE CAL ERIL ·  ANIMAL · 
RAMON MIRABET · DA SOUZA · THE 
GOON SAX · LLOYD COLE · EMILIO 
JOSÉ E OS INDÍGENAS · SR. CHINARRO 
· C.TANGANA · TRIANGULO DE AMOR 
BIZARRO · OQUES GRASSES · LA GRAN 
PEGATINA · LA RAÍZ · SRA. TOMASA · 
DANI LANÇA · DUBIOZA KOLECTIV · 
BAD GYAL · CABARET CONTEMPORAIN 
· MAURICE LOUCA · OUTER SPACE 
· VIKINGS DE LA GUADALUPE · 
EEK & ISLAM CHIPSY · METÁ METÁ 
· BALOJI & L’ORCHESTRE DE LA 
KATUBA · IMARHAN · MOYA KALONGO 
· DAKHABRAKHA · FLAMINGODS · 
ISSAC ULLAM · NIÑO DE ELCHE · 
JEANNE ADDED · EPHEMERALS · MHD 
· ESKA · CHRIS COHEN · ZOMBIE 
ZOMBIE · ACID MESS · JUVENTUD 
JUCHÉ · SASSYBLACK · LAFAWNDAH · 
AQUAGASCALLO · NOTHING PLACES 
·  ALFONSO VILALLONGA · MARIA 
ARNAL I MERCEL BAGÉS · BACHAR 
MAR-KHALIFÉ · CATHY CLARET · KIKO 
VENENO · INXA IMPRO QUARTET · 
JORDI MOLINA · ESMUC · TALLER DE 
MÚSICS · NAKANI KANTE · BAABA 
MAAL · DANI NEL·LO · FESTA LATINA · 
CONSERVATORI SUPERIOR LICEU · BIG 
MAMA MONTSE · ESCOLA SUPERIOR 
JAM SESSION



L’escenari Mediterràniament a la Platja del Bogatell torna aquest any la nit del divendres 23 de setembre amb els concerts 
de Ramon Mirabet, Love of Lesbian i Animal.

El nou escenari de la plaça de la Mercè acollirà tres propostes que renoven els sons tradicionals sorgits de la cultura popular. 
El divendres 23 obriran l’escenari els Inxa Impro Quartet amb Manu Sabaté al capdavant, busquen els límits dels sons 
tradicionals explorant fronteres i utilitzant la improvisació com a eina de treball. Jordi Molina serà l’encarregat de tancar 
la nit de divendres amb la presentació del seu nou espectacle. L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) serà 
l’encarregada de tancar la nit de dissabte dedicada a l’actualització dels sons tradicionals.

L’escenari de l’avinguda de la Catedral acull novament una tria de sons del món que ens parlen, enguany, de les diverses 
cultures nascudes al voltant de la mediterrània. Obrirà l’escenari Alfonso Vilallonga, el dijous 22, per interpretar els temes 
d’Alphosphore Variations, un espectacle i un disc ple de referències a la chanson francesa, però també a la música cubana, 
les ranxeres mexicanes i molts altres sons, tots en forma de composicions pròpies. El divendres 23, Maria Arnal & Marcel 
Bagés portaran a l’escenari el seu repertori de jotes, cants de batre reinterpretats amb guitarres elèctriques o sons acústics. 
L’extraordinària veu de Maria Arnal donarà pas a Bachar Mar-Khalifé, cantant, compositor i multi instrumentista d’origen 
libanès que viu a París, amb una proposta musical que té en la veu de l’artista el protagonista principal. Finalment el dissabte 
24, l’escenari acollirà els concerts de Cathy Claret amb el seu últim disc Solita por el mundo i tancarà la nit un dels concerts 
més esperats: Kiko Veneno con La Banda del Retubre y El Cuarteto Bético de Cuerdas. 

Una de les novetats enguany és el nou escenari a la Fabra i Coats. El divendres 23, actuaran els grups emergents del Taller 
de Músics, que donaran pas a Nakany Kante amb un treball que fon la tradició africana amb el pop i el rock. Tanca la primera 
nit a la Fabra i Coats Baaba Maal (Senegal) una de les veus més reputades i originals del continent africà, presentarà el 
seu últim disc, The Traveller.  Dissabte 24 el jazz serà el gran protagonista de la nit amb els joves músics del Conservatori 
de Música del Liceu coordinats pel cantautor Roger Mas, tot seguit una de les veus imprescindibles del blues la Big Mama 
Montse (Montse Pratdesaba) amb l’Original Jazz Orquestra Taller de Músics, i per tancar la nit Dani Nel·lo un dels grans 
saxofonistes catalans. El diumenge 25 tancaran l’escenari de Fabra i Coats l’Escola Superior Jam Session amb un concert 
per a tots els públics a l’hora del vermut i la Festa Llatina organitzada per Marcelo Rosero, cantant de La Sucursal SA, que 
tindrà lloc per la tarda. Hi participaran l’orquestra de salsa Tromboranga, la salsa dura i el jazz llatí de La Sonora Libre; i la 
salsa i el jazz llatí amb tocs electrònics de La Calor, on també milita Marcelo Rosero. Completen la programació de la festa 
el col·lectiu de DJ El Sonido de Velda i el ball dels Ases del Swing.

Aquest any la programació del Fòrum serà íntegrament de Mercè Música, el divendres 23 l’escenari del Fòrum Esplanada 
acollirà els concerts d’Oques Grasses amb la seva combinació de ritmes alegres i temes plens d’energia, La Gran Pegatina 
amb la seva big band i tancaran la nit La Raíz amb el seu nou disc, Entre poetes i presos. La nit de dissabte oferirà quatre 
concerts de luxe; La Sra Tomasa obrirà l’escenari amb la seva música llatina amb les tendències més noves de l’electrònica, 
el seguirà Dani Lança amb un concert explosiu i original en el que barreja ritmes que van de la rumba al groove, tot seguit el 
plat fort de la nit amb el concert que oferirà Manu Chao. La nit la tancaran els bosnians Dubioza Kolectiv amb el seu hip-hop, 
reggae, dub, ska, rock i sons tradicionals del folklore bosnià



EL BAM APROPARÀ A LA CIUTAT CONCERTS DE ROCK, SOUL, POP I ELECTRÒNICA 
El Barcelona Acció Musical (BAM) dirigit per Marc Campillo acostarà els sons emergents del pop, el rock, el folk o l’electrònica 
del panorama nacional i internacional. La programació del BAM es concentra en 5 escenaris repartits per la ciutat; els del Raval, 
plaça Coromines i plaça dels Àngels; els dos escenaris del Moll de la Fusta ampliant així la seva proposta; i finalment, els 
concerts que tindran lloc dins l’Antiga Fàbrica Estrella DAMM amb una programació repartida entre dissabte 24 i diumenge 
25.

La part internacional prové de 12 països com; EUA, Puerto Rico, Congo, Portugal, Regne Unit, Austràlia, França, Ucraïna, 
Algèria, Bèlgica, Brasil i Egipte formaran part del cartell de la nova edició del Barcelona Acció Musical. 

Els escenaris del Moll de la Fusta seran els més internacionals del festival amb nou dels dotze grups procedents de França, 
Egipte, Brasil, Algèria, Congo, Ucraïna o Regne Unit. Encetarà la nit de divendres 23 una de les veus de la saba nova del hip-hop 
estatal que més ha cridat l’atenció els últims mesos: Bad Gyal, la seguiran els Outer Space de Barcelona amb la seva proposta 
de funk instrumental, continuaran el quintet parisenc Cabaret Contemporain el seu techno acústic que donaran pas a la 
veterana formació antillana Vikings de la Guadeloupe, que celebren 50 anys als escenaris. Tancaran la nit del Moll de la Fusta 
Maurice Louca amb instruments tradicionals autòctons (Egipte) i percussions ancestrals que transita entre l’experimentació 
i els ritmes populars, i l’electro chaabi d’EEK & Islam Chipsy. El dissabte 24, obriran l’escenari els pioners de l’afrobeat i 
l’afrofunk a la capital catalana, els Moya Kalongo, seguit dels brasilers Metá Metá amb la seva música afrobrasilera, juntament 
amb els ucraïnesos DakhaBrakha i el seu folk ucraïnès contagiat de ritmes d’altres tradicions d’arreu del món, els anglesos 
Flamingods, el congolès establert a Bèlgica Baloji & l’Orchestre de la Katuba i finalment l’algerià Imarhan amb el seu blues 
del desert.

L’escenari de la plaça dels Àngels oferirà una intensa programació de dijous a dissabte. Obrirà l’escenari el dijous 22, el 
cantautor Isaac Ulam amb el seu últim àlbum, Ratpenat, seguit del Niño de Elche. Divendres 23 arriba la francesa Jeanne 
Added, seguida del soul del septet de Londres Ephemerals per acabar amb l’afrotrap del francès d’origen guineà i senegalès 
Mohamed Syllya, àlies MHD. Completaran la programació del dissabte 24 l’americà Chris Cohen amb el seu pop psicodèlic, la 
londinenca nascuda a Zimbàbue Eska, s’estrena amb el seu debut homònim del 2015 i els francesos Zombie Zombie.

L’escenari de la plaça Joan Coromines s’obrirà, el divendres 23, amb els concert dels asturians Acid Mess, els Juventud Juché 
amb el seu últim senzill, Movimientos (2015), i l’americana Catherine Harris-White i el seu projecte personal Sassy Black. 
El dissabte arrencarà la jornada amb Lafawndah, que defensarà el seu EP de debut Tan (2016), continuaran tres músics de 
la subterrània escena psicodèlica parisenca sota el nom d’Aquagascallo, per acabar amb el pop atmosfèric dels barcelonins 
Nothing Places. 

L’Antiga Fàbrica Estrella DAMM, oferirà dos dies de concerts i activitats. El dissabte arrencarà la jornada al migdia (12:30h) 
amb els mallorquins Da Souza i el gallec Emilio José e os Indígenas. Per la tarda seguiran els concerts dels australians The 
Goon Sax, els sevillans Sr.Chinarro, el cantautor anglès – establert als Estats Units- Lloyd Cole i tancaran la vetllada el 
madrileny C.Tangana i el rock alternatiu de Triangulo de Amor Bizarro. El diumenge, l’escenari de la DAMM obre al migdia 
amb El Petit de Cal Eril juntament amb el portuguès B-Fachada. La tarda encetarà l’última jornada presentant el projecte en 
solitari del percussionista, productor i cantant Otura Mun, ÌFÉ, tot seguit l’americà Saul Williams que presentarà el seu últim 
àlbum MartyrLoseKing, finalment el concert de luxe de Konono nº1 meets Batida posarà el punt i final.



BAM I MERCÈ MÚSICA APOSTEN PEL TALENT EMERGENT
La ciutat està plena de talent musical: grups, artistes i creadors; compta també amb grans centres superiors de música com 

ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), el Taller de Músics, el Conservatori de Música del Liceu i l’Escola 
Superior Jam Session. Per aquesta raó, Mercè Música ha volgut donar visibilitat al talent emergent programant els joves 

músics d’aquestes escoles als escenaris de Fabra i Coats i plaça de la Mercè.

El Festival BAM per la seva banda acollirà a l’escenari de la plaça Joan Coromines el projecte Cabal Musical i la semifinal 

de Sona9. Cabal Musical és un projecte de caràcter social impulsat pel Departament de Direcció d’Estratègia i Innovació de 

l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i coordinat pel Taller de Músics que recolza bandes joves dels barris 

de la franja del Besós. Els grups seleccionats i que es podran veure són: Monica Makon i Big Funk Theory. D’altra banda, 

un any més, es podrà gaudir d’una de les tres semifinals del Sona9, el concurs de les bandes emergents del grup Enderrock 

i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Obriran la semifinal a Barcelona: Retirada!, Chet i Paper de plàstic. A 

l’escenari gran del Moll de la Fusta es podrà veure els guanyadors de l’última edició del concurs El Brot 2016; Ice Cream.

MÉS MÚSICA
La programació musical es completarà amb la Banda Municipal de Barcelona, que farà un recorregut per la música catalana 

el dissabte 24 a L’Auditori. L’Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu dirigida pel seu director titular, Josep Pons amb la 

soprano Marta Mathéu i el baríton Carles Daza, interpretaran peces de Mozart, Donizetti i Lehár el diumenge 25 al Moll de la 

Fusta. I finalment el mateix diumenge 25 a la plaça de la Mercè tindrà lloc la cantada d’havaneres i de cançons de taverna que 

ha esdevingut una tradició musical de la Mercè, aquest any amb Peix Fregit, Port Bo i Grup Bergantí.

LES EMISSORES DE RÀDIO TAMBÉ OMPLIRAN DE MÚSICA LA CIUTAT
L’avinguda Maria Cristina acollirà dijous 22 la programació de la Cadena Ser, que ens aproparà els concerts de Jordi Ninus, 
Alvaro Soler, Morat, David Otero i Juan Magan; el divendres 23 la música de la Cadena 100, amb els concerts Tornem a 
Sau amb Pep Sala, Bebe i Blaumut; i finalment el dissabte 24 li tocarà el torn a Europa FM, que ens portaran la música de 

Teràpia de Shock, Bryan Cross + Cantantes, Fangoria, Buhos i Dr.Prat. 

CONTACTE PREMSA: La Costa Comunicació 

Laura Mercadé | Sandra Costa | Marta Suriol 

premsa@bam.cat | laura@lacosta.cat

T 933 103 888 | T  679 353 506| www.lacosta.cat



PROGRAMACIÓ MERCÈ MÚSICA 2016
per Jordi Turtós, programador artístic de Mercè Música

Poques coses hi ha més gratificants que compartir músiques amb la gent amb qui convius. Programar la música de les Festes 

de la Mercè és un dels privilegis i dels reptes més motivadors que pot afrontar un programador musical barceloní. La ciutat 

canvia constantment, nous visitants i viatgers s’afegeixen al públic barceloní durant les festes, i la música de la Mercè mostra 

a aquells que no acostumen a anar a molts concerts, que aquesta ciutat no descansa mai pel que fa a l’escena musical. 

La ciutat està plena de talent musical, de grups, artistes, creadors que fan cançons dia a dia, més enllà del soroll ambiental 

de la indústria multinacional que reitera i reitera uns models musicals uniformes i globals que, més enllà del cansament, no 

porten enlloc.

Hi ha molta més música, música que no surt mai per la tele, que la ràdio oblida i que el públic en general no arriba mai a 

conèixer. Aquesta música és la que ens interessa, músiques que arriben de tot arreu, músiques que neixen a la ciutat, músiques 

que es barregen, que viatgen, que emocionen, que ens fan descobrir i ens fan sentir. Músiques que ens fan ballar i compartir. 

Músiques que ens fan feliços.

Aquestes són les músiques de la Mercè, les que ens ajuden a ser millors persones, a entendre millor el món i a omplir els 

carrers d’una curiositat que ens fa créixer com a éssers humans.

Que la música us acompanyi.

PROGRAMACIÓ BAM 2016
per Marc Campillo, programador artístic del BAM

El BAM és un festival que va néixer fa més de 20 anys amb la intenció de donar a conèixer noves propostes i sons dels més 

diversos estils musicals, cosa que el converteix en una plataforma de descobriment i d’enriquiment musical per als assistents, 

pel fet que busca una sensibilitat més enllà dels canals habituals. En un festival eclèctic i innovador que ha crescut conreant 

una identitat pròpia dins de les diferents activitats que engloben les Festes de la Mercè.

I la intenció continua sent mantenir aquesta filosofia. Apropar a la ciutat noves propostes musicals poc habituals, no massa 

conegudes per una gran majoria, i intentar que la ciutat visqui una experiència nova i excitant. Seguir nodrint aquesta marca 

BAM, identificada per molts com a marca de qualitat, per mostrar una diversitat allunyada de tendències i modes. Enguany 

rebrem noves propostes que sorgeixen dels estils musicals més globalitzats, com el pop, rock, electrònica... Així com d’altres 

més d’arrel i folklòriques que sorgeixen al voltant del món. Mirarem de donar l’espai que creiem que es mereix la música, i que 

la gent visqui una experiència única.





VIKINGS DE LA GUADELOUPE
Guadalupe / Jazz crioll
La veterana formació antillana retorna 

als escenaris per celebrar el seu 50è 

aniversari. Corrien els anys seixanta quan 

aquests víkings caribenys van agafar el 

seu biguine autòcton –estil originat a les 

Antilles franceses al segle XIX fusionant 

danses franceses amb ritmes africans– i 

el van combinar amb funk, jazz llatí i de 

Nova Orleans, konpa haitià, salsa cubana, 

calipso de Trinitat i merengue dominicà, 

empescant-se el que van anomenar jazz 

crioll. La banda arriba amb els seus líders 

històrics al capdavant, el saxofonista 

Camille Soprann Hildevert, el guitarrista 

Max Iréné Jacquet i el cantant Max Severin. 

ESCENARI GRAN | Divendres 23, 24h

FESTIVAL BAM | LINE UP
MOLL DE LA FUSTA

OUTER SPACE 
Barcelona /Afrobeat - ethiojazz
És possible fer-se seu l’afrobeat de Fela 

Kuti –heroi del pop africà dels 70– i 

l’ethiojazz de Mulatu Astatke –històric 

jazzman etíop reivindicat per Jim Jarmusch 

a Flors trencades– havent nascut al nord 

de l’estret de Gibraltar (i en concret al sud 

dels Pirineus)? Formats en caves de jazz 

catalanes, el septet de Barcelona Outer 

Space, armat amb una lluent secció de vent, 

demostra que sí. Tant el nom del grup com el 

del seu primer àlbum, ‘Chase across Orion’ 

(2016), són invitacions a viatjar més enllà 

de les estrelles i el temps amb una proposta 

de funk instrumental que ens trasllada als 

anys 60 i 70 en una nau espacial.

ESCENARI GRAN | Divendres 23, 22h

EEK & ISLAM CHIPSY 
Egipte / Electro chaabi
El sintetitzador d’Islam Chipsy està 

embogit per tocar música chiptune. Però el 

teclista del Caire posa el seu virtuosisme 

–salvatge, amb tot el palmell de la mà sobre 

les tecles, fins i tot els punys– al servei de 

l’electro chaabi, del mahraganat, com s’ha 

anomenat la revisió electrònica de la música 

popular festiva egípcia que es va convertir 

en la banda sonora de la Primavera Àrab. 

Acompanyat de dos bateries, Khaled Mando 

i Mahmoud Refat, Islam Chipsy lidera EEK, 

trio de directe llegendari als carrers del 

Caire però cada cop més arreu del món, 

que porta l’electro chaabi més enllà, cap a 

un límit demencial, de ritme frenètic, cru i 

poderós. Benvinguts a la revolució.

ESCENARI GRAN | Divendres 23, 02h

BAD GYAL 
Vilassar de Mar / Dancehall, hip-hop
Una de les veus de la saba nova del hip-

hop estatal que més ha cridat l’atenció en 

els últims mesos, Bad Gyal, es va donar a 

conèixer a YouTube amb Pai, una adaptació 

del Work de Rihanna en català i amb una 

lletra amb caràcter, que desafiava els clixés 

sexistes associats al dancehall, la música 

jamaicana més clubber. Indapanden  va 

confirmar el seu inspirador girl power, i amb 

col·laboracions als dos bàndols del trap que 

es fa ara a Catalunya, amb PXXR GVNG i 

P.A.W.N. Amb els ritmes del beatmaster 

valencià Fake Guido, el seu col·laborador 

habitual, està treballant en nou material de 

cara a publicar la seva primera col·lecció de 

temes coincidint amb el seu debut al BAM

ESCENARI PETIT | Divendres 23, 21h



MOURICE LOUCA
Egipte / Electro chaabi
Fill de la Primavera Àrab –el seu LP de 

debut, Garraya, es va publicar el 2011–, el 

músic del Caire ens porta la revolució del 

Nil amb el seu segon àlbum, Benhayyi Al-

Baghbaghan (Salute the parrot) (2016). Un 

estimulant híbrid de músiques occidentals 

(l’electrònica, el rock psicodèlic) i orientals 

(el jazz de l’Orient Mitjà i el chaabi, música 

pop egípcia de celebració però de temàtica 

social i política), en què Maurice Louca, 

amb instruments tradicionals autòctons 

i percussions ancestrals, transita entre 

l’experimentació i els ritmes populars que 

inciten al ball. Un retrat de l’Egipte urbà, 

contemporani i subterrani que es presenta 

en format de trio, amb Louca acompanyat 

d’una secció rítmica de baix i bateria.

ESCENARI PETIT | Divendres 23, 01h

FESTIVAL BAM | LINE UP
MOLL DE LA FUSTA

CABARET CONTEMPORAIN 
París / Techno acústic
Willkommen, bienvenue, welcome al 

cabaret de les il·lusions auditives. Mai no 

diríeu que una banda amb referents com 

Kraftwerk, Jeff Mills, Four Tet i James 

Holden no fa música electrònica. Com els 

alemanys Brandt Brauer Frick (a qui vam 

poder sentir al BAM 2015), el quintet 

francès Cabaret Contemporain fa techno 

però sense màquines: els beats no són 

sintètics ni bateguen des d’instruments 

electrònics, sinó des de guitarra, piano, 

dos contrabaixos i bateria, acústics però 

electrificats per a l’ocasió. Presenten el seu 

àlbum de debut homònim, publicat aquest 

any, en què aspiren a donar un toc humà 

al techno, inspirats pels pioners alemanys 

i de Detroit. 

ESCENARI PETIT | Divendres 23, 23h

METÁ METÁ
Brasil / Música afrobrasilera
Tony Allen va col·laborar en dues de les 

cançons de Metal metal, l’àlbum que el trio de 

São Paulo va publicar el 2014, i va dir d’ells 

que eren els inventors de la nova escena 

musical del Brasil. Metá Metá, combina 

una àmplia paleta de gèneres musicals 

brasilers, però especialment d’aquells que 

connecten amb les arrels africanes del 

país, d’aquí la connexió amb l’afrobeat. Fan 

servir arranjaments econòmics i despullats 

i exploren el silenci i el contrapunt, deixant 

al descobert elements melòdics, i en directe 

s’amplien a sextet per cuinar aquest festí 

de ritmes brasilers.

ESCENARI GRAN | Dissabte 24, 22h

BALOJI & L’ORCHESTRE DE LA KATUBA 
Bèlgica / Hip-hop congolès
Nascut al Congo però criat a Bèlgica, 

després d’abandonar el col·lectiu hip-hop 

de Lieja Starflam, MC Balo esdevé Baloji 

quan comença a investigar les seves arrels 

musicals. El primer intent va ser el seu 

debut en solitari, Hotel Impala (2008), 

en que el seu rap en francès comença a 

impregnar-se dels sons del seu país natal. 

Però és al segon àlbum, Kinshasa succursale 

(2010/2012), que Baloji reclama la diversa 

riquesa musical del Congo, abraçant 50 

anys de pop congolès en un hip-hop que, 

a banda de francòfon, també rapeja en 

suahili, i que compta amb col·laboracions 

de músics autòctons, com els Konono nº1. 

Acompanyat de la seva banda, l’Orchestre 

de la Katuba, defensarà l’EP 64 Bits & 

Malachite (2015).

ESCENARI GRAN | Dissabte 24, 00h



MOYA KALONGO
Barcelona / Afrofunk
Pioners de l’afrobeat i l’afrofunk a la capital 

catalana des del 2008, la banda barcelonina 

que lidera el cantant de Moçambic Simonal 

Bie està formada per músics de la Costa 

d’Ivori, de l’Uruguai i de Catalunya. Un 

‘melting pop’ al servei d’un funk d’arrel 

africana que a ‘People’ (2016), el seu segon 

àlbum després de ‘Reload’, que compta amb 

les col·laboracions del cantant cubà Kumar 

i de la MC barcelonina Indee Styla, explora 

un so més actual. La percussió cedeix el lloc 

a bases crues i contundents, i prescindeixen 

de la trompeta a favor d’un sol instrument 

de vent que, amb l’ús d’efectes, adopta 

diferents formes. L’Àfrica viu i sona a 

Barcelona.

ESCENARI PETIT | Dissabte 24, 21h
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IMARHAN 
Algèria / Blues del desert
De l’estirp de Tinariwen per consanguinitat 

–el líder Iyad Moussa Ben Abderahmane, 

àlies Sadam, és cosí d’Eyadou Ag Leche, 

membre del veterà grup tuareg–, els joves 

Imarhan es desmarquen d’altres grups de 

l’anomenat «blues del desert» a simple 

vista: vesteixen de carrer, a la manera 

occidental, en comptes de portar els vestits 

de gala tradicionals amb què hem vist tocar 

Tinariwen i músics més joves com Bombino 

i Mdou Moctar. Tuaregs de Tamanrasset, a 

Algèria, però amb les arrels al nord de Mali, 

passen pel sedàs de la guitarra elèctrica 

la tradició musical de l’Àfrica occidental. 

Inductors de trànsits hipnòtics, el seu 

directe també ens recorda que la música de 

ball va néixer al continent negre.

ESCENARI GRAN | Dissabte 24, 02h

DAKHA BRAKHA
Ucraïna / Músiques del món, experimental
DakhaBrakha vol dir donar i rebre en 

ucraïnès antic. Sorgits el 2004 en un 

context pròxim a l’art contemporani i al 

teatre d’avantguarda –un bagatge encara 

molt present en la seva posada en escena–, 

la música d’aquest quartet parteix del 

folk ucraïnès per contagiar-se de ritmes 

d’altres tradicions sonores d’arreu del món, 

i enriquir-se amb instruments folklòrics de 

l’Índia, els països àrabs, Rússia i Austràlia. 

L’amplitud que abasta la seva proposta, de 

l’intimisme a la disbauxa, va en paral·lel 

al del seu rang vocal. Música d’origen 

internacional arrelada en la tradició 

ucraïnesa.

ESCENARI PETIT | Dissabte 24, 23h

FLAMINGODS
Regne Unit / Psicodèlia global
Originaris de Bahrain però formats al Regne 

Unit, Kamal Rasool, líder de Flamingods, va 

veure’s obligat a tornar al golf Pèrsic per 

culpa de les lleis d’immigració, fent del 

grup un projecte a distància, que treballa 

a banda i banda del meridià de Greenwich. 

Establert a Dubai, Rasool guia Flamingods 

a través de territoris de psicodèlia global, 

dibuixant un mapa fantàstic a través de 

sons de l’Orient Mitjà, l’Àfrica i l’Àsia. La 

seva música s’ha definit com a folkadèlia 

tribal, jungle primitiu i rock progressiu 

aborigen, etiquetes imaginàries per evocar 

una proposta original i juganera, que 

malgrat el melting pot dels seus orígens 

sona agradablement familiar.

ESCENARI PETIT | Dissabte 24, 01h



NIÑO DE ELCHE
Elche / Flamenc, rock, experimental
Un ‘cantaor’ que juga amb les possibilitats 

anatòmiques de la seva boca com a òrgan 

fonador. Que desplega ponts no només cap a 

altres estils musicals com el rock alternatiu, 

sinó també cap a les arts escèniques. Que 

ha mesclat la festa dels verdiales flamencs 

amb les raves electròniques. Que canta 

a poetes contemporanis de l’anomenada 

poesia de la consciència. Nascut a Elx i 

format en tablaos, festivals, concursos 

i penyes flamenques, però transformat 

artísticament a l’underground de Sevilla, 

defensa el seu últim disc, Voces del extremo 

(2015), produït per Daniel Alonso, dels 

sevillans Pony Bravo, una de les bandes que 

mantenen viva i actual la flama del rock 

andalús.

Dijous 22, 22:45h
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ISAAC ULLAM 
Blanes / Folk-rock
El cantautor de Blanes defensarà Ratpenat 

(2016), el seu tercer àlbum després de En 

els prats més llunyans (2009) i de Murtra 

(2012), i de l’àlbum amb José Domingo 

Temple d’aigua i llum (2013). Un àlbum 

doble que és pura desmesura, ja no tant per 

la durada com per la intensitat, a estones 

rock, d’altres funk, d’altres cançó d’autor 

en carn viva. Fruit d’un procés en què, com 

el vampir del títol, Ulam ha sortit de la 

cova, de la foscor cap a la llum, l’àlbum ens 

el retorna com no l’havíem sentit abans, i en 

estat de gràcia.

Dijous 22, 21:15h

JEANNE ADDED
París /  Pop-rock
De formació clàssica en cant i violoncel, 

i una trajectòria que va arrencar en el 

món del jazz, els cants de sirena del rock 

alternatiu van atreure aquesta intèrpret 

francesa nascuda a Reims el 1980. El 2008 

va formar el trio postgrunge Linnake, amb 

el qual va cridar l’atenció del duo The dø, 

estrelles del rock independent francès, que 

la van convidar a sortir amb ells de gira. 

És precisament Dan Levy, meitat de The 

dø, qui produeix Be Sensational (2015), 

l’àlbum de debut del projecte personal de 

Jeanne Added, en què la francesa exhibeix 

veu i caràcter en un pop de caire fosc i 

electrònic.

Divendres 23, 21:45h

EPHEMERALS
Regne Unit / Soul
Nothin is easy, el debut del 2014 del septet 

de Londres Ephemerals, es va enregistrar 

–en directe i en tres dies– sense assajar. 

Però quan un grup està format per músics 

de trajectòria sòlida, la màgia, surt de 

seguida. Només el cantant Wolfgang 

Valbrun  era un principiant, però el seu 

talent natural el deixa a l’altura dels altres, 

militants en bandes de soul, funk i afrobeat 

com Hannah Williams and The Tastemakers, 

Kalakuta Millionaires i Keke Mokoro. El seu 

segon àlbum és Chasin ghosts (2015), en 

què continuen explorant un soul clàssic i 

elegant sense manierismes vintage que de 

vegades els connecta amb l’acid jazz dels 

noranta.

Divendres 23, 23:15h



CHRIS COHEN
EUA / Pop psicodèlic
El seu debut, ‘Overgrown path’ (2012), 

era un frondós i assilvestrat jardí de pop 

psicodèlic delicat sense estridències. ‘As if 

apart’, el segon, continua aquesta línia de 

melodies imaginatives disfressades de pop 

clàssic, de pop dels 60 portat al present 

sense que ni ens n’adonem, amb estructures 

fragmentades i canvis de forma que en 

comptes de sobtar entren sense esforç. 

Bregat, en viu o en directe,  en projectes 

d’altres com Deerhoof, White Magic, Cass 

McCombs, els Haunted Graffiti d’Ariel Pink 

i Danielson, el músic californià forma part 

de la família del segell Captured Tracks, 

referència de l’indiepop als Estats Units.

Dissabte 24, 21:45h
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MHD 
París / Afrotrap
De la mateixa manera que a Espanya el 

trap s’ha empeltat de tradicions musicals 

autòctones i ha donat a aquest subgènere 

del hip-hop un regust aflamencat, l’MC 

francès d’origen guineà i senegalès 

Mohamed Sylla, àlies MHD, també ha donat 

personalitat pròpia a aquesta tendència 

del rap enriquint-la amb músiques que 

connecten amb les seves arrels africanes. 

Ho ha anomenat afrotrap i el resultat –

ballable i no tan lluny dels moments més 

frenètics del Racine carrée (2013) de 

Stromae– li ha valgut milions de visites 

al seu canal a YouTube. Presentarà el seu 

debut homònim, publicat aquest any, que 

inclou un himne oficiós de la Champions 

League.

Divendres 23, 0:45h

ESKA
Regne Unit / Folk contemporani
Nascuda a Zimbàbue però ciutadana del sud 

de Londres des de petita. La seva proposta 

és urbana, contemporània, i en alguns 

moments també beu del soul, el jazz i el hip-

hop, àrees en què s’ha pogut sentir la seva 

veu privilegiada. El seu debut homònim, 

publicat el 2015, va entrar a la llista de 

nominats al Mercury Prize al millor disc 

britànic de l’any. I l’han requerida, produïda 

o admirada col·legues de la talla de Grace 

Jones, Bobby McFerrin, Jamie Cullum, 

Matthew Herbert, Cinematic Orchestra i 

Zero 7.

Dissabte 24, 23:15h

ZOMBIE ZOMBIE
França / Electrònica
El trio francès d’electrònica i percussió 

orgànica que formen Etienne Jaumet, Cosmic 

Neman (percussionista d’Herman Dune) 

i Doc Shonberg porta al BAM la proposta 

escènica amb què presenten el seu nou 

àlbum, Slow futur (2016). Dos malabaristes 

amb tres boles blanques cadescun sobre una 

cinta per córrer en una instal·lació lumínica 

de neó acompanyen la música de Zombie 

Zombie, repetitiva, hereva del krautrock i 

inductora al trànsit. Una posada en escena 

que vol evocar l’inexorable pas del temps, la 

solitud en la nostra societat individualista, 

i la robotització de les persones. 

Dissabte 24, 0:45h



JUVENTUD JUCHÉ
Madrid / Postpunk
Trio de guitarra, baix i bateria presentaran 

‘Movimientos’ (2016), el seu segon LP 

després del debut ‘Quemadero’ (2013). 

Agressius com uns Cuello o uns Triángulo 

de Amor Bizarro en els seus moments menys 

melòdics, els madrilenys han comptat amb 

la benedicció del britànic Ian Crause, heroi 

dels pioners del postrock Disco Inferno, per 

escopir un àlbum que té com a referències 

el ‘154’ de Wire i les col·laboracions 

entre Talking Heads i Brian Eno, treballs 

aventurers però tan ferotges com la base 

rítmica de Juventud Juché.

Divendres 23, 22:30h
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ACID MESS
Astúries / Rock progressiu
El seu rock psicodèlic instrumental és 

hereu dels progressius dels 70. Formats el 

2009, van fer un cop de volant el 2012 que 

els va allunyar del hardcore i els va acostar 

a Black Sabbath. Després de l’LP de debut 

‘Creedless’ (2013), a finals del 2015 editen 

el segon, anomenat simplement ‘II’, format 

per quatre temes llargs entre els 7 i els 15 

minuts.

Divendres 23, 21h

SASSY BLACK
EUA / R&B experimental
Meitat del duo de R&B alternatiu, 

THEESatisfaction, Sassy Black és el 

descarat projecte personal –pel seu nom i 

per aventurer– de Catherine Harris-White, 

cantautora, productora i actriu de Seattle. 

Després d’estrenar-se amb l’EP Personal 

sunlight (2015), No more weak dates 

(2016) és el seu primer LP en solitari, 

una nova exploració de soul psicodèlic 

electrònic i de R&B als marges amb arrels 

al jazz, sempre autònom i d’esperit pròxim 

al low-fi i al DIy. El seu timbre de veu s’ha 

comparat amb els d’Ella Fitzgerald i Sarah 

Vaughan, però entre els seus diversos 

referents també hi ha Roy Ayers, Pharrell 

Williams i Herbie Hancock. 

Divendres 23, 00h

LAFAWNDAH
EUA / R&B
Va néixer a París, té arrels egípcies i 

iranianes i fa música des dels Estats 

Units, entre Nova York i Los Angeles. Al 

Sónar –com a alumna de la Red Bull Music 

Academy– va actuar amb un gong, i l’R&B 

contemporani i esquelètic de la cantant i 

productora la situa pròxima a FKA Twigs 

i Kelela. Ella aspira a fer música de club 

ritual, i es considera igualment deutora del 

dancehall, el grime i la bass music com de 

les cantants tradicionals de l’Orient Mitjà. 

Es mostra desafiant des de la portada del 

seu EP de debut, ‘Tan’ (2016), introduint-

se una daga a la boca com una faquir. 

Dissabte 24, 21h



NOTHING PLACES
Barcelona / Pop atmosfèric
‘Tidal love’ (2015), segon àlbum de Nothing 

Places, el projecte amb alineació de 

supergrup del madrileny Emilio Saiz (músic 

amb Iván Ferreiro, Christina Lliso, Russian 

Red, Javier Álvarez i Fon Román, i fill del 

músic i productor Suso Saiz) al costat 

de Xavi Molero (Egon Soda, Christina 

Rosenvinge, Zahara), Martí Perarnau 

(Mucho) i Ricky Falkner (Egon Soda, ex-

Standstil). Després del debut homònim 

de 2012, ‘Tidal love’ navega entre el pop 

clàssic i el d’avantguarda, entre el dreampop 

i el rock experimental, atmosfèric però mai 

letàrgic, delicat però mai acomodat, on, 

sense vocació enciclopèdica, se senten 

molts dels capítols de la història del pop 

més inquiet.

Dissabte 24, 24h
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AQUAGASCALLO 
París / Rock psicodèlic
Tres músics de la subterrània escena 

psicodèlica francesa, Julien Barbagallo 

(bateria dels psicodèlics australians Tame 

Impala en directe), Julien Gasc i Benjamin 

Glibert, formen el trio Aquaserge. Però si 

se’ns presenten com a Aquagascallo és 

perquè el seu repertori en viu combina 

tant temes d’Aquaserge com de Gasc i 

Barbagallo en solitari. Amb referents com 

la tradició pop francesa i el krautrock, les 

cançons d’Aquaserge poden recordar les de 

Stereolab fins que s’endinsen en territoris 

desconeguts de rock progressiu. 

Dissabte 24, 22:30h



EMILIO JOSÉ E OS INDÍGENAS
Galícia / Pop, hip-hop
‘Agricultura livre’ és l’eclèctic festí del 

segon LP d’Emilio José després de Chorando 

aprendese (2008). Un triple àlbum en què 

aquest membre del celebrat trio Apeiron 

passeja per paisatges rurals de pop d’aroma 

tropicalista –que sona tan natural cantat 

en gallec– per després saltar a un hip-hop 

de vers enverinat, havent fet parada en 

improvisacions de rock psicodèlic. Cançons 

d’amor i raps polítics, amb un imaginari on 

conviuen el màrtir de l’anticolonialisme 

sud-americà Sepé Tiaraju i la ‘socialite’ Kim 

Kardashian, que en directe defensa amb la 

seva banda Os Indígenas.

Dissabte 24, 13:30h
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DA SOUZA
Mallorca / Pop
Els mallorquins Da Souza (Àngel Garau, Lluís 

Cabot –membres dels també mallorquins 

Beach Beach–, Xavier Hernández i Biel 

Stela) presenten ‘Gran salt endavant’ 

l’han fet el 2016 amb la publicació del seu 

segon àlbum, que, amb tota la seguretat 

del món, han titulat així, continuació del ja 

recomanable ‘Flors i violència’ (2013). Pop 

de guitarres amb múscul.

Dissabte 24, 12:30h

THE GOON SAX
Austràlia / Pop
‘Up to Anything’, el debut d’aquest jove 

trio –encara no tenen la majoria d’edat– 

de Brisbane, a Austràlia, sigui una de 

les bones notícies de l’any a la galàxia 

indie pop. Louis Forster –fill de Robert–, 

James Harrison i Riley Jones són els tres 

membres –els tres compositors– d’un grup 

que sona desencantadament madur tot i la 

seva joventut, i que signa un pop clàssic 

melancòlicament desmenjat, com si no 

poguessin evitar ser cool, sense proposar-

s’ho i sense afectació. Es declaren fans de 

The Pastels, Talking Heads, Galaxie 500, 

Bob Dylan i Arthur Russell. 

Dissabte 24, 17:15h

SR. CHINARRO
Sevilla / Pop
Antonio Luque és un compositor prolífic: 

en 22 anys ha fet 16 discos, un cada any 

o dos. Ell mateix reconeix que no sempre 

està igual d’inspirat, però a El progreso 

(2016) l’enganxem en un moment excel·lent 

de forma. No és casualitat que l’hagi gravat 

amb J, de Los Planetas, amb qui va comptar 

per a ‘El fuego amigo’ (2005), el disc amb 

què va fer un tomb a la seva carrera, quan 

va abraçar la tradició del folklore andalús. 

Tampoc és casualitat que al tema que 

titula el nou àlbum faci un duo amb Soleá 

Morente, filla del gran cantaor Enrique, que 

animava El rito, peça clau d’’El fuego amigo’. 

Felices coincidències o no al nou àlbum d’un 

dels veterans de l’indie dels noranta que 

es mostra més vigent que mai, o tant com 

sempre.

Dissabte 24, 18:30h



C. TANGANA
Madrid / Hip-hop
Responsable d’Antes de morirme, la seva 

nova col·laboració amb el productor 

electrònic de Barcelona Alizzz i la cantaora 

Rosalía, després de Llámame más tarde, l’MC 

madrileny s’ha convertit en un dels noms de 

l’any a l’Estat i en una de les figures clau de 

la renovació del hip-hop en castellà. Sorgit 

del col·lectiu Agorazein, Puchito ja va 

cridar l’atenció amb el seu debut homònim 

i després amb ‘LOVE’S’ (2014), però va 

ser la publicació de ‘10/15’, una mixtape 

amb versions del nord-americà Drake, el 

desencadenant del boom al voltant de C. 

Tangana. Un hip-hop que basteix ponts cap 

a l’R&B contemporani, el pop alternatiu i 

l’electrònica, i que pel que fa al vers, sovint 

defuig els tòpics del gènere.

Dissabte 24, 21h

FESTIVAL BAM | LINE UP
ANTIGA FÀBRICA ESTRELLA DAMM

LLOYD COLE
Regne Unit / Pop
El cantautor anglès –establert als 

Estats Units des de fa dècades– té una 

sòlida carrera amb més de trenta anys a 

l’esquena. Però no es pot qüestionar que el 

seu punt àlgid va ser ‘Rattlesnakes’ (1984), 

precisament l’àlbum de debut de Cole al 

capdavant de The Commotions, la banda que 

va formar a Glasgow i que va contribuir a 

establir les bases de l’indie pop de guitarres, 

una herència que encara perdura: ell és el 

Lloyd a qui Camera Obscura cantaven I’m 

ready to be heartbroken. La seva actuació 

al BAM forma part de la gira Playing the 

Classic Lloyd Cole Songbook 1983-1996, 

un concert per recuperar en viu les perles 

del seu cançoner.

Dissabte 24, 19:45h

TRIANGULO DE AMOR BIZARRO
Galícia / Noise rock
Una de les realitats més fermes del rock 

alternatiu estatal des del 2007, el quartet 

gallec és imbatible en la seva desfiguració 

d’infeccioses melodies pop amb murs de 

guitarres eixordadores i bateries explosives. 

‘Salve discordia’ (2016), el seu quart àlbum, 

els situa en un moment de forma privilegiat, 

més aventurers –coquetejant amb el dub– i 

més inspirats que mai. Però després d’una 

dècada, els Triángulo són un valor segur: 

una invitació a l’abisme de la foscor de 

l’ànima.

Dissabte 24, 22:15h

EL PETIT DE CAL ERIL
Guissona / Pop
Aparentment naïf, transcendental, 

psicodèlic, vitalista, divertit... Joan Pons ha 

mostrat moltes cares diferents en els tres 

àlbums que ha publicat com El Petit de Cal 

Eril, però continua sorprenent amb el seu 

talent. A ‘La força’ (2016) se’ns manifesta 

místic i evocador, folk, acústic i màgic. 

Amb la complicitat de Jordi Matas (Seward, 

Ferran Palau), i amb la banda amb què va 

presentar ‘La figura del buit’ (2013), el seu 

directe és una font de plaer tant per als que 

hi ha a dalt com a baix de l’escenari.

Diumenge 25, 12:30h



ÌFÉ
Puerto Rico / Electrònica afrocaribenya
ÌFÉ és el primer projecte en solitari del 

percussionista, productor i cantant Otura 

Mun, afroamericà establert a Puerto Rico 

des de finals dels noranta i implicat en 

l’escena musical més avantguardista de 

l’illa des d’aleshores. La seva proposta beu 

de la tradició yoruba, d’on pren també el 

nom: ìfé vol dir tant ‘amor’ com ‘expansió’, 

dos conceptes que defineixen el que Otura 

Mun volia fer. Però, com han fet també les 

germanes d’Ibeyi, ÌFÉ la porta al present 

a través de les tècniques de la música 

electrònica, sense sacrificar en el trajecte 

l’element espiritual que desprèn aquesta 

música ritual. 

Diumenge 25, 17:15h
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B-FACHADA
Portugal / Pop
Nom de raper per a un cantautor atípic, 

el lisboeta Bernardo Cruz Fachada. En el 

seu vessant més lluminós absorbeix, es fa 

seu i torna a irradiar –en clau de baixa 

fidelitat domèstica, amb caixes de ritmes 

i sintetitzadors que sonen low-cost– el 

tropicalisme que va arribar de tornada a 

l’exmetròpoli portuguesa de l’antiga colònia 

brasilera. Però el vessant més obac de la 

seva prolífica producció remet a un folk-pop 

contemporani amb una melancolia hereva de 

la saudade del fado, el blues lusità. Lletres 

amb esperit crític, amb què també connecta 

amb la faceta més lúdicament contestatària 

de la Tropicália, l’han convertit en una de 

les veus més fresques de la cançó d’autor 

portuguesa. 

Diumenge 25, 13:30h

SAUL WILLIAMS
EUA / Hip-hop
Sorgit de l’escena de micro obert i dels 

Poetry Slam novaiorquesos de mitjan anys 

noranta, la carrera musical de Saul Williams, 

que va arrencar el 2001 amb Amethyst rock 

star, té tant de pes com la d’improvisador 

en vers. Ens presenta MartyrLoserKing 

(2016), un hacker que viola la seguretat de 

la Casa Blanca amb el seu equip informàtic 

d’alta tecnologia de deixalleria, i alhora 

el seu sisè àlbum, una nova incursió en el 

hip-hop alternatiu. Inspirat musicalment 

per Beyoncé, el raper Fredo Santana i 

gravacions de camp haitianes, el disc vol 

recrear els sons urbans de l’aldea global i 

hi tenen cabuda des de recursos estètics 

propis del trap fins a instruments folklòrics 

de l’Àfrica.

Diumenge 25, 18:45h

KONONO N1 MEETS BATIDA
Congo, Portugal / Afrotrònica
La col·laboració entre la veterana banda 

congolesa Konono nº 1 i el productor 

portuguès d’origen angolès Batida ha 

donat com a resultat un àlbum explosiu 

que continua la tradició congotrònica de 

fusió de música tradicional africana amb 

electrònica, de la qual Konono nº 1, formats 

el 1966, en són pioners i Batida, nom artístic 

del productor Pedro Coquenão, n’és hereu. 

Era inevitable que s’acabessin trobant: 

els membres de Konono nº 1 són d’ètnia 

bakongo, originària de la regió fronterera 

del Congo amb Angola, un territori musical 

que els dos projectes comparteixen i que 

ara transiten junts, mentre el món balla 

darrere seu.

Diumenge 25, 20:15h



LOVE OF LESBIAN
Barcelona / Indie pop-rock
Santi Balmes i els seus han signat alguns 

dels temes més destacats del pop i el rock 

independent fet a Catalunya des que, el 

1997, van començar a tocar a Sant Vicenç 

dels Horts, d’on són originaris. Després d’un 

silenci que a molts se’ls ha fet molt i molt 

llarg, aquest 2016 han editat un nou disc, 

El poeta Halley, on segueixen demostrant 

que poden seguir sent ells mateixos sense 

deixar d’explorar nous territoris sonors. 

Divendres 23, 23:30h

MERCÈ MÚSICA | LINE UP
ESCENARI MEDITERRÀNIAMENT

RAMON MIRABET
Sant Feliu del Llobregat  / Folk
La música de Ramon Mirabet sona a estiu, 

a platja i a illes meravelloses banyades 

pel Mediterrani. I és que els seus sons 

han posat música a un dels anuncis més 

populars de l’estiu. Nét d’artistes de circ 

i fill de músics, el destí de Mirabet en el 

món de l’espectacle estava escrit, tenint 

en compte el gran talent que ha demostrat 

aquest creador de Sant Feliu de Llobregat 

que es va presentar a un concurs de talents 

a la televisió francesa i, durant una bona 

temporada, va ser molt conegut al país veí. 

Enguany ha llançat el disc Home is Where 

the Heart Is.  

Divendres 23, 21:30h

ANIMAL
Barcelona / Pop, reggae, soul
Instint, llibertat, vida salvatge... totes 

aquestes idees vénen al cap en escoltar el 

nom d’aquesta banda del Vallès nascuda el 

2014 que el maig passat va presentar el 

primer disc, Més enllà de les paraules. El 

seu és un valor emergent que beu de la fusió 

i el mestissatge i que és capaç de combinar 

el soul i altres sons negres amb el reggae i 

el pop, entre altres ritmes, sense cap mena 

de complex ni inhibició. 

Divendres 23, 1:30h



LA GRAN PEGATINA
Montcada i Reixac / Pop
La seva música ha estat sempre sinònim 

de la festa més boja i divertida, però 

darrerament la bogeria i la càrrega festiva 

han pres unes proporcions colossals, 

perquè La Pegatina s’ha convertit en una 

big band que ha girat durant els últims 

mesos i que ha aplegat sobre l’escenari 13 

músics obsedits a aconseguir que el públic 

balli, canti amb ells i s’ho passi d’allò més 

bé gaudint d’una música que coneix bé, però 

en format ampliat.  

Divendres 23, 23:45h

MERCÈ MÚSICA | LINE UP
FÒRUM ESPLANADA

OQUES GRASSES
Osona / Pop
Enguany els Oques Grasses tornen per 

presentar un disc nou de trinca que van 

publicar el maig passat, You Poni (2016), 

i que ens torna a regalar una combinació 

de ritmes animades i uns temes plens 

d’energia. Capaços de combinar reggae i 

pop en unes cançons alegres i energètiques 

però amb profunditat El so més alegre de la 

Festa Major.   

Divendres 23, 22h

LA RAÍZ
Gandia / Ska-Rock
De València ens han arribat músiques amb 

tant d’èxit i tan estimades a casa nostra 

com les d’Obrint Pas i altres bandes similars. 

Ara, la nova generació de músics valencians 

ha trobat uns digníssims representants en 

aquesta banda de Gandia que es mou entre 

l’ska, el rock, el reggae i el hip-hop. Els seus 

sons mestissos s’han traduït en un nou disc 

que ha aparegut enguany i que es titula 

Entre poetes i presos. 

Divendres 23, 02h

SRA. TOMASA
Barcelona / World music
Què passa si barregem la música llatina amb 

les tendències més noves de l’electrònica? 

Doncs que obtenim una música com la que fa 

La Sra. Tomasa, un grup sense pors ni tabús 

que sempre està disposat a experimentar i 

que s’ha passat l’estiu donant-ho tot amb el 

Mandinga Tour. 

 

Dissabte 24, 21:30h



MANU CHAO 
França – Catalunya / World music
Aquest cantautor francès d’ascendència 

basca i gallega ja fa molts anys que s’ha 

convertit en un símbol de les actituds 

més alternatives, tant en la vida com en 

la música. Potser algunes de les seves 

cançons han estat grans èxits que tothom 

ha escoltat més d’un cop, però sempre ha 

deixat clar que l’èxit i la popularitat no eren 

un motor capaç de moure la seva maquinària 

musical, més motivada per la lluita per les 

llibertats i per uns ideals polítics que el 

situen a prop dels més desfavorits. 

Dissabte 24, 23:45h

MERCÈ MÚSICA | LINE UP
FÒRUM ESPLANADA

DANI LANÇA
Portugal - Barcelona / World music
Aquest portuguès resident a Barcelona no 

només és músic, intèrpret i compositor, 

sinó que és tot un investigador musical que 

s’ha submergit en el cant africà, el líric i 

l’hindú i n’ha après el millor de cadascun. 

I d’això n’ha tret unes cançons que parlen 

de la força vital, de canviar les coses i de 

la llibertat de l’ésser humà. Molt proper a 

Manu Chao, ofereix des de fa quinze anys 

uns concerts explosius i originals en els 

quals barreja ritmes que van de la rumba 

al groove. 

Dissabte 24, 22:45h

DUBIOZA KOLECTIV
Bòsnia / Fusió
Hip-hop, reggae, dub, ska, rock i sons 

tradicionals del folklore bosnià. És la 

recepta musical d’una banda del centre 

d’Europa que va néixer el 2003 i que porta a 

les seves lletres els problemes que afecten 

la societat bosniana. Pau, tolerància i la 

crítica al nacionalisme i la injustícia són els 

ingredients fonamentals de la seva recepta 

musical, que ha donat com a resultat fins 

i tot alguna cançó en castellà i que ha 

tingut la col·laboració de La Pegatina. Han 

presentat Happy machine el 2016. 

Dissabte 24, 2:30h



MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS
Barcelona /Folk experimental
Maria Arnal i Marcel Bagés presenten 

una proposta singular que barreja una 

veu extraordinària i plena d’emoció amb 

guitarres elèctriques o sons acústics. 

Cançons de tradició oral recuperades 

d’enregistraments antics i de fonoteques 

són el punt de partida d’una fórmula inèdita 

que reinterpreta amb registres cent per 

cent actuals jotes o cants de batre. Pur 

sentiment, servit per una veu increïble.  

Divendres 23, 22:30h

MERCÈ MÚSICA | LINE UP
AVINGUDA CATEDRAL

ALFONSO VILALLONGA “Alphosphore 
Variations”
Barcelona /  Cançó
Alfonso Vilallonga, un artista que es troba 

en un moment de gran activitat, compareix 

davant dels barcelonins per interpretar 

els temes d’Alphosphore Variations, un 

espectacle i un disc ple de referències a la 

chanson francesa, però també a la música 

cubana, les ranxeres mexicanes i molts 

altres sons, tots en forma de composicions 

pròpies. Són temes alegres, festius, un 

punt cabareters i canalles, que Vilallonga 

interpreta acompanyat d’un planter de 

músics entre els quals destaquen el 

trompetista David Pastor, el guitarrista Pau 

Figueres, el contrabaixista Jordi Gaspar i el 

percussionista Antonio Sánchez.  

Dijous 22, 22:30h

BACHAR MAR-KHALIFÉ
Paris / Folk-pop-rock
Un  cantant, compositor i  

multiinstrumentista d’origen libanès que 

viu a París ha aconseguit fer un compendi 

dels sons de l’Orient Mitjà i el pop-rock 

occidental en una proposta musical que 

té en la veu de l’artista el protagonista 

principal. És una veu càlida, capaç de 

transmetre mil i una emocions i d’unir 

amb el seu art els dos mons a cavall dels 

quals ha viscut. Ha col·laborat amb músics 

tan destacats com el director d’orquestra 

Lorin Maazel i amb projectes que hibriden 

ritmes tan diversos com el jazz, la world 

music, els sons electrònics i el hip-hop. La 

seva veu recull una herència musical que 

va del sufisme i l’espiritualitat d’Orient a 

l’electrònica.

 

Divendres 23, 00h

CATHY CLARET
Barcelona / Indie pop-fusió
Cathy Claret és una artista de culte. Ha 

treballat en la fusió flamenca amb músics 

propers a Pata Negra, s’ha guanyat l’afecte 

incondicional dels gitanos de Gràcia i ha 

col·laborat nombroses vegades amb Pascal 

Comelade i la Bel Canto Orchestra, on 

feia d’instrumentista. És l’autora de la 

cançó Bolleré, popularitzada per Raimundo 

Amador (i interpretada fins i tot per B. 

B. King) i d’Esperanza, que cantava Kiko 

Veneno. Però, a més, la seva música ha 

sonat en diversos films i les seves cançons 

tenen fins i tot versions en japonès. No 

us perdeu l’oportunitat d’escoltar-la 

interpretant els temes del seu últim disc, 

un treball excepcional que es titula Solita 

por el mundo.

Dissabte 24, 22:30h



PLAÇA DE LA MERCÈ

INXA IMPRO QUARTET
Barcelona / Folk
Manu Sabaté és l’ànima d’aquest projecte 

nascut a l’Escola Superior de Música de 

Catalunya (ESMUC) que busca el límit 

entre els sons tradicionals i la resta de 

músiques, explorant fronteres i fent servir 

la improvisació com a eina de treball. 

Gralla, clarinet baix, bateria, contrabaix i 

guitarra són els instruments que utilitza la 

formació en el seu segon treball, Kind of 

Trad, que inclou noves composicions del 

grup però també de músics portuguesos i 

escocesos. La proposta innovadora d’un 

músic que demostra que la tradició és, 

també, susceptible de ser renovada.  

Divendres 23, 21h

MERCÈ MÚSICA | LINE UP
AVINGUDA CATEDRAL

KIKO VENENO con La Banda del Retumbe 
y el Cuarteto Bético de Cuerdas
Sevilla / Fusió flamenca
Kiko Veneno, un dels artistes que, amb 

els germans Raimundo i Rafael Amador, va 

canviar per sempre més el panorama del 

flamenc amb el grup Veneno. Amb ells va 

col·laborar en un disc mític, La Leyenda 

del tiempo, de Camarón de la Isla. Els seus 

grans èxits arribarien als anys noranta, 

quan va fascinar el país amb els temes de 

Échate un cantecito o Está muy bien eso 

del cariño. Des d’aleshores no ha deixat 

de buscar noves fórmules expressives i de 

renovar el seu so, en una carrera brillant 

que repassarà per la Mercè, des de dalt 

de l’escenari, acompanyat d’un quartet de 

corda.    

Dissabte 24, 0:15h

JORDI MOLINA
Blanes / Folk
Els conservatoris de Girona, el Municipal de 

Barcelona i el Taller de Músics han estat 

les principals escoles d’un músic que ha 

dedicat la seva carrera a la tenora, però 

que no s’ha conformat a interpretar temes 

tradicionals amb aquest instrument, sinó 

que s’ha entestat a renovar-ne el repertori 

traient-lo del seu àmbit més habitual, la 

cobla. Ha col·laborat amb grans músics, des 

de Lluís Vidal o Manel Camp, Ramon Escalé, 

Roger Mas o Maria del Mar Bonet, però 

també amb creadors d’altres gèneres com 

ara el coreògraf i ballarí Cesc Gelabert. A 

la seva actuació de la Mercè. 

Divendres 23, 23h

ESMUC presenta: Grup d’improvisació de 
Música Tradicional i Grup de Flamenco
Barcelona / Folk
Un taller de música tradicional i popular de 

l’Escola Superior de Música de Catalunya 

(ESMUC) tanca una nit dedicada als sons 

tradicionals posats al dia. Molts dels qui 

els interpreten han sortit de centres com 

aquesta escola, per on també va passar la 

violinista Carol Duran, especialitzada en 

el vessant tradicional i modern d’aquest 

instrument de corda i responsable de la 

proposta. 

Dissabte 24, 21h



NAKANI KANTE
Guinea Conakry-Barcelona / Afrofusió
El seu talent musical ja es va fer evident 

quan, amb només 8 anys, va començar a 

compondre les primeres cançons, però no 

es va desenvolupar completament fins que 

no es va trobar amb qui després seria el seu 

marit, el percussionista de Sabadell Daniel 

Aguilar, que Nakany Kante va conèixer 

a la seva terra, a la frontera de Guinea 

Conakry amb Mali. El seu contacte amb la 

música occidental ha donat com a resultat 

un treball que fon la tradició africana amb 

el pop i el rock i que ha convertit aquesta 

artista singular en una de les veus més 

joves de l’afrofusió a casa nostra. 

Divendres 23, 22:30h

MERCÈ MÚSICA | LINE UP
FABRA I COATS

TALLER DE MÚSICS presenta: Antonio 
Navarro i Joan Palà &9 son
Barcelona / Jazz
La creació barcelonina està en mans dels 

valors emergents, aquells que d’aquí uns 

anys prendran el relleu als valors consagrats 

i estaran en boca de tothom. També en el 

camp de la música, on centres de formació 

con l’escola del Taller de Músics estan, ara 

mateix, formant els talents que escoltarem 

d’aquí a ben poc. 

   

Divendres 23, 19h

BAABA MAAL
Senegal / Afrofusió
Una de les veus més reputades i originals 

del continent africà arriba a Barcelona 

des del Senegal amb el seu últim disc, 

The Traveller, sota el braç. Hi trobareu 

ritmes tribals i clarament africans, és clar, 

però sempre adaptats a les sonoritats 

actuals. Guitarres elèctriques, referències 

a l’afropop dels anys vuitanta i melodies 

ballables formen part d’un disc elaborat 

i ambiciós que el músic treu amb prop de 

seixanta anys, fent un parèntesi en la seva 

intensa activitat com a ambaixador cultural 

de l’ONU. 

Divendres 23, 0:30h

Conservatori Superior del Liceu presenta: 
Adriane Martín Quartet i Jesús Fayos 
Group
Barcelona /Música moderna, jazz
Els joves músics que estudien al Conservatori 

de Música del Liceu poden aprendre música 

clàssica, però també música moderna i 

jazz, amb un professorat format per músics 

professionals com el trompetista Raynald 

Colom o la contrabaixista Giulia Valle, per 

esmentar-ne només un parell. A la Fabra 

i Coats, els alumnes del Conservatori 

mostren de què són capaços, coordinats pel 

seu cap d’estudis, el cantautor Roger Mas. 

    

Dissabte 24, 19h



DANI NEL·LO “Sax-O-Rama”
Barcelona / Afrofusió
Un dels grans saxofonistes catalans, 

Dani Nel·lo, compareix davant del públic 

barceloní amb una formació dedicada a 

fer reviure sobre els escenaris les millors 

essències del soul i el funk dels anys 

seixanta i setanta. Tot amb el saxo, la 

melodia i el ritme com a elements posats al 

servei de les emocions més diverses i amb la 

complicitat de les guitarres elèctriques, que 

també són components essencials del grup. 

Blues, peces trepidants i ballables, però 

també alguns temes més foscos, formen 

part d’un disc que Nel·lo va llançar el 2015 

i que encara fa sonar amb un gran èxit. 

Dissabte 24, 0:30h

MERCÈ MÚSICA | LINE UP
FABRA I COATS

BIG MAMA MONTSE & ORIGINAL 
ORQUESTRA TALLER DE MÚSICS
Barcelona / Jazz
El seu nom és Montse Pratdesaba, 

però a l’escena del jazz de casa nostra 

tothom la coneix com a Big Mama, una 

veu imprescindible que s’ha consagrat 

al blues i que ha passat per tota mena 

de festivals i sales de concerts. Ha estat 

premiada pel Festival de Jazz de Terrassa 

i pel Festival de Blues de Barcelona, entre 

altres esdeveniments del món del jazz 

que han reconegut la seva aportació a la 

difusió d’aquesta música. Ara l’escoltarem 

acompanyada de la Big Blues Band del 

Taller de Músics, obrint una nit a la Fabra 

i Coats en què el jazz, en un sentit ampli, 

serà el gran protagonista. 

Dissabte 24, 22:30h

Escola Superior Jam Session presenta: 
Big Band Jam Session
Barcelona /Música moderna, jazz
Nascuda el 1998 com una alternativa a les 

escoles tradicionals de música moderna, 

l’Escola Superior de Música Jam Session 

va destacar de seguida pels seus mètodes 

avantguardistes i ben aviat va començar a 

oferir llicenciatures en músiques actuals i 

en rock. De fet, la mateixa escola té una 

big band de rock, una formació particular 

i molt apreciada que, per la Mercè, oferirà 

un concert per a tots els públics a l’hora 

del vermut. Els grans temes de la història 

del rock sonaran en una banda de grans 

dimensions.

Diumenge 25, 13h

FESTA LLATINA
Diversos / Ritmes llatins
Marcelo Rosero, cantant de l’agrupació 

musical barcelonina La Sucursal SA, 

s’encarrega d’organitzar una festa llatina 

amb els ritmes més càlids que es fan a la 

ciutat. Hi sentirem els sons de l’orquestra 

de salsa Tromboranga, amb seu a Barcelona 

i una gran projecció internacional, que està 

formada per músics del Carib i d’Europa. 

Però també hi escoltarem la salsa dura i el 

jazz llatí dels també barcelonins La Sonora 

Libre; i la salsa i el jazz llatí amb tocs 

electrònics de La Calor, on també milita 

Marcelo Rosero. Completen la programació 

de la festa el col·lectiu de DJ El Sonido de 

Velda i el ball dels Ases del Swing.

Diumenge 25, 19h



CABAL MUSICAL 
L’escenari de la plaça Joan Coromines 

acollirà també el projecte Cabal Musical 

i la semifinal de Sona9. Cabal Musical és 

un projecte de caràcter social impulsat 

pel Departament de Direcció d’Estratègia 

i Innovació de l’àrea de Drets Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona  i coordinat pel 

Taller de Músics que recolza bandes joves 

de barris de la franja del Besòs. Els grups 

seleccionats que es podran veure són: 

Monica Makon i Big Funk Theory. 

PLAÇA JOAN COROMINES 
Dissabte 24, 19:30h - 20:45

SONA9
Per altra banda, un any més, es podrà 

gaudir d’una de les tres semifinals - les 

altres se celebren a l’Acústica de Figueres 

i al Mercat de Música Viva de Vic- del 

Sona9, el concurs de grups emergents del 

grup Enderrock i la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals. Obriran la semifinal 

a Barcelona: Retirada!, Chet i Paper de 
plàstic.

PLAÇA JOAN COROMINES
Divendres 23. 18h - 20h 

CONCURS BROT: ICE CREAM
El Brot és un concurs de bandes joves 

que pretén donar impuls als nous talents 

emergents de la ciutat de Barcelona, que 

recolza les bandes novelles i els ofereix 

un altaveu que els serveixi per donar-se a 

conèixer. Dins la programació del BAM es 

podran veure els guanyadors de l’última 

edició 2016; ICE CREAM format per Sara 

Adán, Adrià Adán, Pau Enric, Camilo Salom, 

Roger Moreno i Laura Serra.

MOLL DE LA FUSTA
ESCENARI GRAN | Dissabte 24, 20:30h

PROGRAMACIÓ RÀDIOS
Les emissores de ràdio també ompliran de 

música la ciutat. 

L’avinguda Maria Cristina acollirà dijous 

22 la programació de la Cadena Ser, que 

ens aproparà els concerts de Jordi Ninus, 
Alvaro Soler, Morat, David Otero i Juan 
Magan; el divendres 23 la música de la 

Cadena 100, amb els concerts de Tornem 
a Sau amb Pep Sala, Bebe i Blaumut; i 

finalment el dissabte 24 li tocarà el torn 

a Europa FM, que ens portaran la música 

de Terapia de Shock, Bryan Cross + 
Cantantes, Fangoria, Buhos i dr.Prat. 

AVINGUDA MARIA CRISTINA
Dijous 22, de 19h a 00h
Divendres 23, de 21:30h a 03h 
Dissabte 24, de 21h a 03h

MÉS MÚSICA
A la Festa Major de Barcelona sonen tota mena de músiques, incloent-hi els sons de les orquestres i els sons mariners de les havaneres.

Veniu a veure com les formacions simfòniques, les bandes emergents i els grups dedicats als sons tradicionals ens demostren el seu talent. 



ORQUESTRA I COR DEL GRAN TEATRE 
DEL LICEU 
L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre 

del Liceu dirigida pel seu director titular, 

Josep Pons juntament amb la soprano 

Marta Mathéu i el baríton Carles Daza 

interpretaran peces de Mozart, Donizetti i 

Lehár, entre d’altres.

MOLL DE LA FUSTA
Diumenge 25, 20h

BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA 
L’obertura del Guillem Tell de Rossini, 

L’aprenent de bruixot, de Paul Dukas són 

algunes de les propostes musicals que ens 

fa Salvador Brotons, director titular de la 

Banda Municipal, per al seu Concert de la 

Mercè. La formació farà un recorregut per 

la música catalana interpretant obres com 

ara Somni a Pedret, de Joan Casas; La presó 

de Lleida, de Joaquim Serra i sardanes de 

Manel Oltra i de Juli Garreta.

L’AUDITORI
Dissabte 24. 19h 

PEIX FREGIT / PORT BO / GRUP 
BERGANTÍ 
La cantada d’havaneres i de cançons de 

taverna ha esdevingut ja tota una tradició 

musical de la Mercè. Aquest cop podrem 

escoltar els Peix Fregit, una formació 

procedent de Palafrugell amb prop de 

quaranta anys d’experiència (18 h); els Port 

Bo, un grup nascut a Calella de Palafrugell 

el 1966 (20 h), i el Grup Bergantí (tres 

veus, guitarra i acordió), que va néixer a 

Malgrat de Mar el 1982 (22.30 h).

PLAÇA DE LA MERCÈ
Diumenge 25, 18h, 20h i 22:30h

MÉS MÚSICA



PLAÇA JOAN COROMINES

18:00h SONA9

21:00h ACID MESS

22:30h JUVENTUD JUCHÉ

00:00h SASSYBLAKC

AVINGUDA CATEDRAL

22:30h MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS

00:00h BACHAR MAR-KHALIFÉ

PLAÇA DE LA MERCÈ

21:00h INXA IMPRO QUARTET

23:00h JORDI MOLINA

FABRA I COATS

19:00h TALLER DE MÚSICS

22:30h NAKANI KANTE

00:30h BAABA MAAL

MEDITERRÀNIAMENT ESCENARI A LA PLATJA

21:30h RAMON MIRABET

23:30h LOVE OF LESBIAN

01:30h ANIMAL

FÒRUM ESPLANADA

22:00h OQUES GRASSES

23:45h LA GRAN PEGATINA

02:00h LA RAÍZ

AVINGUDA MARIA CRISTINA

CADENA 100

21:30h TORNEM A SAU AMB PEP SALA

23:30h BEBE

01:30h BLAUMUT

PROGRAMACIÓ PER DIES
DIJOUS 22 SETEMBRE
PLAÇA DELS ÀNGELS

21:15h.  ISAAC ULAM

22:45h  NIÑO DE ELCHE

AVINGUDA CATEDRAL

22:30h ALFONSO VILALLONGA

AVINGUDA MARIA CRISTINA

CADENA SER

19:3Oh JORDI NINUS

20:15h  ALVARO SOLER

21:00h  MORAT

21:45h  DAVID OTERO

22:30h JUAN MAGAN 

DIVENDRES 23 SETEMBRE
MOLL DE LA FUSTA - ESCENARI GRAN

22:00h OUTER SPACE

00:00h VIKINGS DE LA GUADELOUPE

02:00h EEK & ISLAM CHIPSY

MOLL DE LA FUSTA - ESCENARI PETIT

21:00h BAD GYAL

23:00h CABARET CONTEMPORAIN

01:00h MOURICE LOUCA

PLAÇA DELS ÀNGELS

21:45h JEANNE ADDED

23:15h EPHEMERALS

00:45h MHD

DISSABTE 24 SETEMBRE
MOLL DE LA FUSTA - ESCENARI GRAN

20:30h ICE CREAM (CONCURS BROT)

22:00h METÁ METÁ

00:00h BALOJI & L’ORCHESTRE DE LA KATUBA

02:00h IMARHAN

MOLL DE LA FUSTA - ESCENARI PETIT

21:00h MOYA KALONGO

23:00h DAKHA BRAKHA

01:00h FLAMINGODS

PLAÇA DELS ÀNGELS

21:45h CHRIS COHEN

23:15h ESKA

00:45h ZOMBIE ZOMBIE

PLAÇA JOAN COROMINES

19:30h CABAL MUSICAL

21:00h LAFAWNDAH

22:30h AQUAGASCALLO

00:00h NOTHING PLACES

ANTIGA FÀBRICA ESTRELLA DAMM

12:30h DA SOUZA

13:30h EMILIO JOSÉ E OS INDÍGENAS

17:15h THE GOON SAX

18:30h SR. CHINARRO

19:45h LLOYD COLE

21:00h C.TANGANA

22:15h TRIANGULO DE AMOR BIZARRO

PLAÇA DE LA MERCÈ

21:00h ESMUC

FÒRUM ESPLANADA

21:30h SRA TOMASA

22:45h DANI LANÇA

23:45h MANU CHAO

02:30h DUBIOZA KOLECTIV

AVINGUDA CATEDRAL

22:30h CATHY CLARET

00:15h KIKO VENENO

FABRA I COATS

19:00h CONSERVATORI SUPERIOR LICEU

22:30h BIG MAMA MONTSE & ORIGINAL JAZZ 

ORQUESTRA TALLER DE MÚSICS

00:30h DANI NEL·LO

AVINGUDA MARIA CRISTINA

EUROPA FM

21:00h TERAPIA DE SHOCK

22:00h BRYAN CROSS + CANTANTES

23:00h FANGORIA

00:45h BUHOS

02:00h DR.PRAT

DIUMENGE 25 SETEMBRE
FABRA I COATS

13:00h ESCOLA SUPERIOR JAM SESSION

19:00h FESTA LATINA

ANTIGA FÀBRICA ESTRELLA DAMM

12:30h EL PETIT DE CAL ERIL

13:30h B-FACHADA

17:15h ÌFÉ

18:45h SAUL WILLIAMS

20:15h KONONO N1 MEETS BATIDA



MÉS INFORMACIÓ: 

BAM – BARCELONA ACCIÓ MUSICAL
WWW.BAM.CAT

TWITTER | FACEBOOK
#BAM16

MERCÈ MÚSICA
HTTP://MERCE.BCN.CAT/CA

FACEBOOK | TWITTER | VIMEO | FLICKR

#MERCè16

CONTACTE DE PREMSA
LAURA MERCADÉ

PREMSA@BAM.CAT | LAURA@LACOSTA.CAT

+34 933 103 888 | 679 353 506

SANDRA COSTA

SANDRA@LACOSTA.CAT | 670 236 496

ZONA DE PREMSA - LINK DIRECTE

http://festivalcarab.com/
mailto:maria%40lacosta.cat?subject=maria%40lacosta.cat
http://http://lacosta.cat/es/premsa/festival-cara-b/


LA COSTA COMUNICACIÓ
TALLERS 77, 2N 1A | 08001 BARCELONA
T +34 933 103 888 | T +34 601 345 809
INFO@LACOSTA.CAT
WWW.LACOSTA.CAT

http://http://festivalcarab.com/
https://twitter.com/LaCostaComunica
https://instagram.com/lacostacomunica/
https://www.facebook.com/La-Costa-Comunicaci�-Barcelona-202015599878704/timeline/
http://www.linkedin.com/company/la-costa-comunicaci-n?trk=company_logo
mailto:info%40lacosta.cat?subject=
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