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«No solament
s’ha d’escoltar

la música,
també s’ha de

veure.»
Igor Stravinsky



Aquesta ciutat ha aconseguit situar-se a l’avantguarda musical del panorama internacional,
tant per la qualitat com per la varietat de propostes que permanentment engendra.

Les dècades de dictadura asfixiant no van poder aixafar la necessitat d’expressar-se
tant individualment com col·lectivament, i les disciplines artístiques van ser i són encara
una manera d’assolir-ho. La nostra societat actual, en la que hi conviuen nombroses
cultures, s’ha enriquit amb noves possibilitats musicals, i l’intercanvi que es genera anirà
donant forma a una futura personalitat cultural en permanent transformació o en constant
evolució.

La creativitat musical, com exercici de llibertat i transgressió, va més enllà de les
conjuntures, modes o conveniències, i és per això que aquest festival intenta ser un
aparador on s’exhibeixin tots els estils possibles, tant aquells que ens van indentificar
en èpoques de lluita i que mantenen una plena vigència, com l’immens cúmul de
possibilitats actuals, ja que no ens interessen de cap manera els guetos musicals.

Cerquem per tant que la música, la cultura, arribi i influeixi de manera directa als ciutadans,
i que siguin aquests els que la jutgin des del seu coneixement personal, impermeable
a les manipulacions del mercat i demagògies de torn, doncs tenim la certesa que un
poble més culte és un poble més lliure, en tots els aspectes i sentits.

Des de les nostres modestes possibilitats, aspirem a portar a través de la música una
mica d’aire fresc que faci més respirable l’atmosfera del nostre entorn.

Daniel Negro, director del festival



Concert inaugural del festival

Un concert exclusiu del Festival MPB que permitirà escoltar en un
escenari, i per primera vegada, 10 textos inèdits de l'emblemàtic
avantguardista Serge Gainsbourg que han estat confiats a Jean Paul
Wabotaï. Aquesta magnífica aventura permet entendre les paraules d'un
dels artistes més grans del segle XX i proposa un viatge d'una riquesa
immensa, on Wabotaï fa seus la poesia, l'humor i els colors tan singulars
de l'autor.
L'espectacle AmourS Gainsbourg Inédits és una explosió a l'escenari;
Jean Paul és un showman absolut. Recitació, dansa i un ventall d'estils
musicals, reggae, funky, soul, a capella, músiques del món,... que abracen
la riquesa de les paraules del gran Serge Gainsbourg.

Dissabte, 9 d’octubre
21.00 hJEAN PAUL WABOTAÏ [world music]

12 €

Presentació CD AmourS Gainsbourg Inédits

Homenatge a Serge Gainsbourg

LUZ DE GAS
C. Muntaner, 246
08021 Barcelona
Tel. 932 097 711

JEAN-PAUL WABOTAÏ, veu
GENEVIÈVE ASTOR, cor
SARAH ISABELLE GUERICAULT, cor
JACQUES BOUNIARD, piano
ALEX BENICHOU, guitarra
FRANK GUITARE NELSON, baix

Artistes convidats:
IMMA COLOMER
QUICO PI DE LA SERRA

› Preu 10 €

MAMBO DJANI, bateria
LAURENT ROUBACH, guitarra



ANTILLA, la sala més salsera de
Barcelona, acull la presentació de la nova
orquestra de Lenin Jiménez.

Una nit carregada de salsa i ritmes
caribenys, per ballar des de la primera a
la darrera nota.

Dimecres, 13 d’octubre
23.30 hLENIN JIMÉNEZ Y SU MELAZA

8 €[salsa brava]

RAFA MADAGASCAR, piano
MELQUISEDEK «BLACK GANDHI» SANTIAGO, congues i cor
ANGEL IBARRA, timbal i cor
SIMÓN DELGADO, baix
WILI NOYA, trombó
HERNÁN GARCÍA, trombó
LENIN "GÜIROLOCO" JIMÉNEZ PAIVA, veu, bongos i campana

ANTILLA
BCN LATIN CLUB

C. Aragó, 141
  08015 Barcelona

Tel. 934 514 564



Dijous, 14 d’octubre
22.30 hJAMES KAKANDE

Featuring BIG LITTLE CITY [soul, funk]

PABLO ENRIQUE, veu i guitarra
TIAGO, veu i guitarra
DANIEL GAISER, trompeta
EDWIN "EL GATO" MARIN, bateria i percussió

5 €

DIOBAR
Av. Marquès de l’Argentera, 27

08003 Barcelona
Tel. 932 211 939

inclou
cervesa

CHAMI COOL, guitarra i veu lead
PIERRE MINETTI, baix i veu
PONCE MARCELO, teclats i veu
EGOITZ, bateria
CHAMITO, guitarra solista
AUPITRE MATHIEU, saxo

Dijous, 21 d’octubre
22.30 hLA FAMA STREET [reggae · cúmbia]

5 €
inclou

cervesa

La música de Little Big City és una barreja de rap, hip hop i música
pop o, com els agrada anomenar-la, hip hop song.

Banda barcelonina de les que no deixen indiferent. Viatgen per estils musicals
emparentats entre si però amb caràcter propi, com el reggae, el raggamuffin
i les músiques llatines i afro. Música de pau, música de consciència.

+ Dj session amb Fred

+ Dj session amb Fred



La necessitat d’embarcar-se permanentment en noves aventures,
ha portat Diego Cortés a crear formacions musicals –algunes
gairebé mítiques com Jaleo–, fer aportacions musicals en diversos
espectacles d’Albert Pla i participar en nombrosos projectes en
què la seva personalitat musical ha deixat empremta.

Aquest cop ens proposa un concert de proximitat en què mostra
no tan sols el seu virtuosisme com a guitarrista, sinó també com
a cantant.

Per aixó ha creat un espectacle flamenc que també deixa les
portes obertes a les influències d’altres estils musicals, entre els
quals Cortés s’hi mou d’una forma brillant.

Dijous, 14 d’octubre
22.30 hDIEGO CORTÉS
10 €[flamenco]

DIEGO CORTÉS, guitarra i veu

HARLEM JAZZ CLUB
C. Comtessa de Sobradiel, 8

08002 Barcelona
Tel. 933 100 755

› Preu 9 €



Riac Mae es presenta en quartet, amb un
repertori que recull temes del pop-rock, funk,
latin o brasil per donar-los un toc més jazzístic
i uns nous arranjaments, aconseguint així un
so propi que destaca per la seva bellesa i
elegància.

És una formació gairebé veterana, amb cinc
anys de trajectòria, que l’ha portat a actuar
a la pràctica totalitat dels escenaris de la
ciutat. La seva proposta actual és fruit de
l'aportació de les diferents sensibilitats
musicals dels seus components.

Dijous, 14 d’octubre
20.30 hRIAC MAE

[jazz vocal]

JUANI BLACK GANDHI, guitarra
MIQUEL ANGEL CORDERO, contrabaix
ALEX GASPA, bateria
NATALIA, veu

entrada
lliure

HOTEL PULITZER
C. Bergara, 8

08002 Barcelona
Tel. 933 040 244



Divendres, 15 d’octubre
22.00 hSIR BAJAMI [jazz fussion]

10 €

JAIME MATEO, bateria
MICHAEL FLETCHER, vent
BARRY EDWARDS, guitarra
BRED JOHNSON, baix

CENTRO GALEGO DE BARCELONA - La Rambla, 35 - 08002 Barcelona  - Tel. 933 012 892

Divendres, 22 d’octubre
22.00 hWHOOOOKAM [jazz]

DANI DOMÍNGUEZ, bateria
DAVID MENGUAL, contrabaix
ALBERT CIRERA, saxo tenor
JAUME LLOMBART, guitarra

10 €

Divendres, 29 d’octubre
22.00 hIED’8 [jazz]

12 €

PABLO REGA, guitarra
JAVIER GARCÍA, contrabaix
DANI DOMÍNGUEZ, bateria
OLGA ÁBALOS, saxo alt i flauta
TOM CHANT, saxo tenor/soprano
ALFONS MUÑOZ, saxo baríton
POPE, trompeta
ALBERT CIRERA, saxo tenor

IED’8, una banda d'excel·lents
improvisadors reunida per a aquest
concert en el que més enllà de
qualsevol previsió musical, la
qualitat està garantida.

Woookham és l’alter ego plural que
el bateria Dani Domínguez utilitza
per donar regna solta a les seves
composicions i al seu món interior.

A Ourense, després de fer el camí
de Santiago des de Birmingham,
Barry i Mike conèixen en Jaime,
tocant el seu tambor, i des de llavors
han continuat, tocant junts, fins avui
mateix, sota  el nom de Sir Bajami.



Soul Choir és una formació que neix de la necessitat d’actualitzar el
gospel però sempre mantenint l’esperit cerimoniós d’aquesta música
tradicional. El repertori el formen espirituals, gospel més contemporani,
clàssics del soul, temes del pop i també composicions pròpies.

SoulChoir ens transporta per un viatge de colors musicals i energia
vital que contagia les ganes de fluir i disfrutar.

El primer espectacle de Soul Choir, The Ki of Life, el formen tant temes
propis, com versions de Bob Marley, Stevie Wonder, Sting,... i cançons
tradicionals de l’estil de temes com Oh Happy Day. The Ki of Life és un
espectacle càlid, alegre, modern i emotiu, una celebració de vida i amor
per a totes les edats. És un intercanvi entre els músics i el públic que
aconsegueix que tothom formi part de l'espectacle. És un regal musical
que va més enllà de les classificacions i les fronteres.

Dissabte, 16 d’octubre
21.30 hSOUL CHOIR BCN [gospel]

10 €

KAROLIEN GREENACRE, direcció i veu
ADRIAN GONZÁLEZ, teclats
VIC MOLINER, baix elèctric
ANTONIO TORRES, bateria

LUZ DE GAS
C. Muntaner, 246
08021 Barcelona
Tel. 932 097 711

ANTÒNIA FERRÀ
BERTA GRATACÒS
VALENTINA SOUSA
GEMMA ABRIÉ
ANI PUIG
DARÍO LÓPEZ
ÀLEX SERRA
ÀLVARO RUIZ

Veus:

› Preu 9 €



El grup aposta sense reserves pel latin jazz, combinant temes
emblemàtics d'aquest gènere com Samba for Carmen de Paquito
D'Rivera, Piesotes de Ralph Iryzarre o Mambo Influenciado de Chucho
Valdés. Aquest últim sol ser el tema amb el que D'Belingo tanca els
seus concerts en forma de descàrrega i com una invitació final a
guarachar.

Tots els temes compten amb arranjaments propis de la banda. També
solen incloure algun tema de funk jazz, com a Red Clay de Freddie
Hubbard, a més dels seus temes propis, Calima i Luna Nueva,
compostos pel seu pianista, David Gámez.

Dilluns, 18 d’octubre
22.30 hD’BELINGO

[latin jazz]

DAVID GÁMEZ CABRERA, piano i composició
PACO PERERA, baix
ROBERTO ALBRECIA, saxo
FELIPE TEJERA JORGE, bateria, percussió
VLADIMIR ARMENTEROS “CARAMELO”, percussió

8 €

HARLEM JAZZ CLUB
C. Comtessa de Sobradiel, 8

08002 Barcelona
Tel. 933 100 755



Dimarts, 19 d’octubre
22.00 h

10 €

FRANCESC BURRULL, piano
MIGUEL ANGEL CORDERO, baix
JOSEP MARTÍ “PINYO”, bateria

Afortunadament, aquest petit país està ple de grans artistes que compten
amb el més important dels reconeixements, el del públic que assisteix
als seus concerts i corrobora la qualitat i vigència de les seves propostes.

Aquest és el cas de Francesc Burrull, Premi Nacional de Música de la
Generalitat de Catalunya, la tasca del qual és una contribució a la història
musical de bona part del segle XX. Encara avui dia continua oferint un
missatge musical ple de perspectives i creativitat que el consoliden en
primera línia.

A més, Burrull és una bona persona amb qui dóna gust conversar. Per
això, aquest no és un homenatge a una carrera artística sinó una trobada
de molts amics artistes, alguns a l'escenari i altres des de la platea, que
festegen els primers 76 anys amb Francesc Burrull.

Salut Francesc, per molts anys!

ELS PRIMERS 76 ANYS AMB
FRANCESC BURRULL [jazz]

Músics convidats:
MATHEW SIMON, MAX SUNYER,
CARLES BENAVENT,
LAURA SIMÓ, CARME CANELA,
QUICO PI DE LA SERRA

LUZ DE GAS
C. Muntaner, 246
08021 Barcelona
Tel. 932 097 711

› Preu 8 €



Julio Cortázar entre papeles y acordes inesperados és un homenatge
al gran escriptor i intel·lectual argentí Julio Cortázar. Per fer-ho possible
s’hi han unit les dues passions de l'autor, el jazz i la literatura.

La interpretació de peces de jazz, utilitzades per Cortázar en la seva obra,
juntament amb la lectura dels seus poemes i texts més musicals, marquen
l'estil rítmic d'aquest espectacle que vol oferir una visió molt particular de
la seva obra, clarament influïda, referencialment i plàsticament, pel jazz.

Ari & The 3 D's és el resultat de la unió del grup jazzístic Cool Grass i
la narradora Ari Ann Wire.

Cool Grass és un projecte integrat pels músics de la formació Cosmic
Grass per explorar el seu amor pel jazz o, més concretament, el soul jazz,
també conegut com a hard bop.

Dimecres, 20 d’octubre
20.00 hARI & THE 3 D’S

Julio Cortázar entre papeles inesperados
[jazz blues]

DANI MASGOUMIERY, hammond
DAVID SUBIRANA, bateria
DIO FEITO, guitarra

6 €

Aforament
limitat

CONSULADO
GENERAL DE

LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Sala Silvina Ocampo
Pg. de Gràcia, 11B, 2n 1a

08007 Barcelona
Tel. 933 041 200



El conjunt internacional The Freak Fandango Orchestra és un
grup nascut l'any 2006 a Barcelona. El seu directe és un còctel
d'energia que barreja el folk, la polka, la música gitana dels balcans
i el punk-rock. Sis músics (guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria,
violí, acordió i saxo) amb influències de formacions com Emir
Kusturica & The No Smoking Orchestra, Goran Bregovic o Gogol
Bordello, preparats per a donar-ho tot a l'escenari.

Els Freak Fandango han arribat a la ciutat, així que aneu-vos
preparant per moure el bullarengue, beure, cantar, ballar, saltar i...
gaudir de la seva música!!!

Dijous, 21 d’octubre
22.30 hTHE FREAK FANDANGO

ORCHESTRA [gipsy punk] 8 €

JÜRGEN KUDLA, guitarra i veu
XAVI LUQUE, baix
ALFONSO PÉREZ, violí
NOEMÍ PÉREZ, acordió i veu
VITTO TOGLIATTI, saxo
DAVID RODRÍGUEZ, bateria

HARLEM JAZZ CLUB
C. Comtessa de Sobradiel, 8

08002 Barcelona
Tel. 933 100 755



SOULTIME

Soultime, sempre al costat del soul, somriu permanentment cap
a les noves tendències i es deixa seduir delicadament pel jazz
en cada un dels seus arranjaments.

El resultat és una combinació de frescor, força i elegància que
desperta la musicalitat, el talent i el sentiment de cadascun dels
seus components, entre els quals d'alguna manera destaca el
llegendari guitarrista Jordi Bonell.

Dijous, 21 d’octubre
20.30 h

JORDI BONELL, guitarra
KENA TOLEDO, veu i arranjaments
DAVID MARROQUÍN, baix
CRISTIAN VILALTA, bateria i cajón

[smooth jazz] entrada
lliure

HOTEL PULITZER
C. Bergara, 8

08002 Barcelona
Tel. 933 040 244



La cantant cubana Mane Ferret ens proposa un concert
intimista en el qual les melodies i músiques de Cuba són
interpretades des d'una vessant jazzística, aconseguint un
resultat carregat de swing.

Fundadora de Cubaneo lo Auténtico i La Nova Tradicional i,
en aquest cas, amb un acompanyament musical de luxe, Ferret
és garantia d’una calidesa virtuosa, mentre la sensualitat que
la caracteritza connecta immediatament amb el públic.

Divendres, 22 d’octubre
21.30 hMANE FERRET

[jazz · swing] 5 €

MANE FERRET, veu
ALEJANDRO FONG, baix elèctric
RAÚL FUENTES, piano
ANTONIO ALFONSO, percussió

CENTRE CULTURAL
COLLBLANC - LA TORRASSA

C. Mare de Déu dels Desemparats, 87
08012 Barcelona
Tel. 934 470 361

C C C T



Fa més de 22 anys que Jorge Rossy, el jove bateria del Taller de
Músics, va fer el seu primer concert al HARLEM JAZZ CLUB i des
de llavors s’ha convertit en un habitual, tocant amb músics que,
igual que ell, gaudeixen d’un merescut prestigi internacional. Estem
parlant de Perico Sambeat, Javier Colina, Albert Bover, Lluís Vidal,
Brad Meldhau, Mark Turner..., amb els quals va realitzar concerts
memorables en aquest club.

Avui ha deixat la bateria i ara el seu instrument és el piano.
Acompanyat del seu fill Félix Rossy, un jove i excel·lent trompetista
amb qui comparteix una profunda afinitat musical, oferiran un concert
carregat de complicitat, bellesa i frescor, interpretant, entre molts
d'altres, temes propis i composicions de Damián, el germà petit de
Félix.

Divendres, 22 d’octubre
21.00 hJORGE ROSSY & FÉLIX ROSSY
10 €[jazz]

JORGE ROSSY, piano
FÉLIX ROSSY, trompeta

HARLEM JAZZ CLUB
C. Comtessa de Sobradiel, 8

08002 Barcelona
Tel. 933 100 755

› Preu 8 €



En un lloc del Raval el nom del qual no vull recordar, neix Avenida
Brasil, una banda, un grup i/o/un combo de músics inquiets i diferents,
amb una finalitat comuna: aconseguir fer ballar la gent rescatant el millor
del samba-rock, funk i reggae del Brasil dels anys 70, més conegut allà
com sambalanço.

Això és, doncs, música per ballar, degustar i seduir, amb músics creatius
al servei del públic i la cançó.

Deia l'amic Colubi que comptava els dies per tornar a escoltar Avenida
Brasil. «No compti més mestre, demani un trago i a ballar!»

Divendres, 22 d’octubre
21.30 hAVENIDA BRASIL

[sambalanço] 10 €

RODRIGO GALVAO, saxo, flauta, percussió i veu
MARIO MAESO, guitarra
RODRIGO BALDUINO, baix
FERNANDO TEJERO, teclats
NICOLÁS CORREA, bateria

LUZ DE GAS
C. Muntaner, 246
08021 Barcelona
Tel. 932 097 711



Fa 100 anys es va fundar a Barcelona la CNT, el sindicat anarcosindicalista
que va tenir un protagonisme destacat en la vida política i social de bona
part del segle XX; les seves idees llibertàries, més enllà de les
coincidències ideològiques, van deixar la seva empremta en moltes
generacions i moviments socials de tota mena.

La necessitat d'un món millor en el que homes i dones convisquin en
llibertat i harmonia entre si i amb el seu entorn, gaudint plenament de
la vida i amb igualtat de drets, és una fita anhelada que encara no hem
assolit i a la què aspiraven els lluitadors anarquistes.

Nombrosos rapers de tot el món, Catalunya, Cuba, USA, França..., es
reuneixen convocats per aquest festival per expressar les seves opinions
sobre la societat actual i mantenir la flama de la torxa de la llibertat que
es va encendre ara fa 100 anys.

Dissabte, 23 d’octubre
22.00 hRAP I LLIBERTAT! [rap]

100 anys de la fundació de la CNT 6 €

MATT MADDOX (USA)
CANELASON (França)
RANDEE AKOZTA (Cuba)

ESTRAPERLO
club del ritme

C. Isidre Nonell, 9
08911 Badalona
Tel. 933 843 080

DLR SQUAD (Barcelona)
IRREVERENCIAS (Badalona)
RAPGENOMA (Badalona)



El swing és un estil en permanent evolució i Mala Junta Trío n’és
una bona prova ja que interpreta amb singulars arranjaments propis,
peces de Django Rheinhard i Oscar Alemán, entre altres, oferint un
repertori exquisit per als amants del gipsy swing i el jazz.

Des d'aquesta òptica musical també inclouen temes de mestres del
tango com Astor Piazzolau i Osvaldo Pugliese que perfumen els
seus concerts amb aires del Riu de la Plata.

Són una de les bandes revelació dels últims anys i estan escalfant
motors per a l'enregistrament d'un nou disc.

Dilluns, 25 d’octubre
22.30 hMALA JUNTA TRÍO

[gipsy swing]

GERMÁN PRIETO, guitarra
LUCAS TURQUIE, guitarra
ROY APARTIN, baix

8 €

HARLEM JAZZ CLUB
C. Comtessa de Sobradiel, 8

08002 Barcelona
Tel. 933 100 755



Un viatge al passat per poder entendre millor aquest gènere
musical sud-americà. Aquest espectacle és un recorregut
que narra els orígens del tango i la seva història en diferents
contexts: argentí, uruguaià, hispanoamericà i europeu.

Salts en el temps ens portaran a aprofundir sobre els diferents
estils del tango: el dels esclaus negres, el dels temps
colonials, la contradansa anglesa i hispanoamericana, el
tango andalús, la milonga,...

L'estil que regna en l'espectacle La verdadera història del
Tango - Cabaret tango! és el dels anys vint i trenta, quan
aquest gènere musical dóna la volta al món, des dels baixos
fons de Buenos Aires i Montevideo fins a París i de nou des
de París als salons de Buenos Aires i a tot arreu.

Dimecres, 27 d’octubre
20.00 hBEATRIZ MERELL [tango]

La verdadera historia
del Tango - Cabaret Tango!

6 €

KATIA NOVELLA BOSIO, àlies BEATRIZ MERELL, textos i direcció
PABLO DESPEYROUX, guitarra

Aforament
limitat

CONSULADO
GENERAL DE

LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Sala Silvina Ocampo
Pg. de Gràcia, 11B, 2n 1a

08007 Barcelona
Tel. 933 041 200



Per primera vegada, Dono Arango i Carlitos Lage conviden Boris
Larramendi al seu projecte interactiu Habana con Kola. Un espectacle
inoblidable que farà un recorregut pels millors temes d’aquests tres
compositors, des del son tradicional, passant per la guaracha, el
danzón, fins arribar al pop-rock cubà.

Es presentaran en exclusiva cançons del proper disc d’Habana con
Kola i part del disc Libre de Boris Larramendi, un músic capaç de
trasmetre màgia en cada un del seus temes, força i vida en els seus
directes i un sentiment pur amb la poesia de les seves cançons, un
artista que ha sabut beure de moltes fonts musicals i crear músiques
sense fronteres. En aquesta ocasió en companyia dels excel·lents
músics d’Habana con Kola, que han donat un concepte més català de
la música tradicional cubana, amb unes cançons que fan estremir el
públic barceloní en tots els seus concerts. Centenars de persones ja
han corejat el Sol Solet del cubà al Harlem Jazz Club.

Dimecres, 27 d’octubre
23.30 h

BORIS LARRAMENDI, guitarra i veu
CARLOS LAGUE, guitarra i veu
DONO ARANGO, veu

8 €

HABANA CON KOLA &
BORIS LARRAMENDI [música cubana]

OLAY MARTÍNEZ, tres cubano i cors
ELDYS VEGA, baix
HÉCTOR TICO, trompeta

ANTILLA
BCN LATIN CLUB

C. Aragó, 141
  08015 Barcelona

Tel. 934 514 564



Esperpento és una reinterpretació poeticodramàtica dels instints de
l'ésser humà, dirigits per la burla divina; un itinerari laberíntic en el qual
la bellesa del llenguatge (Lilo 927), la música (Dive Dibosso) i les imatges
(Marta Torras) paradoxalment ens mostren la nostra pèrdua d'horitzó,
les nostres misèries més íntimes, els nostres oblits més foscos. A través
de la potència de la paraula i de la dramatúrgia, José Luis Cabeza i
Elisabet Fernández ens abismen al nostre interior i rescaten el reflex
de la nostra ànima nua, portant-se a preguntar l'eterna qüestió «què
necessites per ser feliç?». Davant d'un panorama inicial tan cru, l'obra
evoluciona cap a un final optimista alhora que realista, tant com ho pot
ser una realitat poètica.

Una obra pluridisciplinària per divertir-se i aprendre sobre la pròpia
essència de l'ésser humà i el seu paper en el món. Actualitat i universalitat
en un joc de déus i homes que no és tan aliè al de les velles mitologies.

Dijous, 28 d’octubre
20.00 a 23.00 hSANTA COLOMA SPOKEN WORD

Esperpento [spoken word] 5 €

J. L. CABEZA, autor i veu
LILO 927, veu
ANNA REIS, spoken word

TEATRE SAGARRA
Sala Miquelet

C. President Companys, 27
08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 934 660 814

SEBASTIEN BONNET, spoken word
JIMI LEND, slam poet
IRENE LA SEN
XARRO DE LAS CALAVERAS



La cantant Ada Matus, acompanyada per Marcelo Mercadante
al bandoneó i Gustavo Bataglia a la guitarra, oferirà un concert
en benefici de la Fundació Vicki Bernadet en el marc de les VI
JORNADES FORMATIVES que organitza aquesta entitat, els dies
28 i 29 d’octubre de 2010, a l'Espai Francesca Bonnemaison
(Barcelona). La Fundació Vicki Bernadet fa més de 12 anys que
treballa amb l’objectiu de donar a conèixer la importància d’una
bona prevenció i actuació en la problemàtica dels abusos sexuals
a menors.

Del compromís d’Ada Matus i del Harlem Jazz Club en surt aquesta
oportunitat única de lluitar, mitjançant l’art i la música, contra una
problemàtica que afecta al 20% de la nostra infància
(www.fbernadet.org).

Dijous, 28 d’octubre
22.30 h

ADA MATUS, veu
MARCELO MERCADANTE, bandoneó
GUSTAVO BATAGLIA, guitarra

3 €

ADA MATUS
Concert Benèfic Fundació Vicki Bernadet

[tango] En benefici de
la Fundació

Vicki Bernadet

HARLEM JAZZ CLUB
C. Comtessa de Sobradiel, 8

08002 Barcelona
Tel. 933 100 755



Es pot donar un gran concert en qualsevol lloc i, justament
per això i per demostrar-ho, Vicente Freire ha escollit
el potser més petit bar de la ciutat.

Músic, compositor i cantant, s'inspira en la gran varietat
de ritmes del Brasil per realitzar un concert càlid i sensual
en el que la bossa nova s'agermana amb músiques
d'origen indi i africà.

Fundador de bandes que ja són part de la història musical
d'aquest país, com Mameluco o Canôa Quebrada, que
feien ballar el públic fa més d'una dècada, amb aquesta
idea de concert en solitari deixa constància de la seva
valentia i virtuosisme artístic.

Dilluns, 1 de novembre
20.00 a 22.00 hVICENTE FREIRE

[música brasilera]

VICENTE FREIRE, guitarra i veu

BAR ZIM
C. Dagueria, 20

08002 Barcelona

entrada
lliure

IMPORTANT:
l'aforament del

Bar Zim és de 7
persones, per la

qual cosa el
concert estarà

dividit en passis
de 20 minuts per

facilitar
l’assistència de

més públic.



L’Associació Progat Catalunya té per objectiu formar les persones
que alimenten gats lliures perquè ho facin de forma correcta i controlin
les poblacions a través de l’esterilització, la resolució de conflictes entre
veïns partidaris i detractors de la seva presència i la informació sobre
la defensa dels drets dels animals per a la convivència i la biodiversitat
dels nostres entorns i hàbitats.

La coneguda banda Groove Juice, sempre sensible a la solidaritat,
durà a terme aquest concert en benefici de Progat acompanyada d’altres
músics que s’hi han afegit desinteressadament.

Soul, funk i molts ritmes més per reconèixer la tasca de persones
sensibles, tant amb els animals com les persones.

Diumenge, 7 de novembre
21.00 h

3 €

JULIAN JAHANPOUR, teclats
ALBERTO SORIA, guitarra
ANDY HAWKER, baix
KARL FINSETH, saxo tenor
DANILO QUAITOLI, saxo alt
ANDY DILLON, harmònica
LLUÍS FONT, bateria

GROOVE JUICE [soul, funk, jazz]

Concert Benèfic Progat

En benefici de
PROGAT

HARLEM JAZZ CLUB
C. Comtessa de Sobradiel, 8

08002 Barcelona
Tel. 933 100 755

Músics convidats:
CRISTIAN VILALTA, bateria
BORJA CABALLERO, baix
LAURA ENEV, veu
FEDY RAMOS, guitarra



Zingaria Produccions
MPBFESTIVAL

Can Marc de Ramió, s/n
08495 Fogars de la Selva

zingariaproduccions@yahoo.es

Aquest festival és contrari al copyright, per tant, aquest programa es pot difondre, reproduir i utilitzar.

Director Daniel Negro

Assessorament i coordinació d’àrees

Blues Francesc Pi de la Serra

Jazz Pere Pons

Músiques del món Florenci Mas

Música brasilera Cristiano Andrade

Tango Carlos Padula

Flamenc Diego Cortez

Músiques inaudites Albert Pla

Pop Sebi Suárez

Il·luminacions Alejandro Crimi

Assessorament literari Raúl Argemí

Concerts solidaris Eduard Casas

Relacions externes Sonja Razenj

Producció de concerts Joan Pau Casamajor

Idees escèniques Dina Razenj i Iris Razenj

Disseny gràfic àdhuc art

Imprimeix Gràfiques Boca



L’organització no es fa responsable de
possibles canvis en la programació de música
als locals. Consulteu la web del festival.

Trobareu + informació

www.festivalmpb.com

Organitza

Ho fan possible

Si vols rebre la nostra programació de
concerts, fer suggeriments, propostes,
crítiques o aportacions, envia’ns un
correu electrònic a:

zingariaproduccions@yahoo.es


