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La banda sonora de Sant Jordi
Repassem les propostes musicals de la diada de diumenge | L'Antiga Fàbrica
Estrella Damm tornarà a acollir concerts i signatures de llibres i discos

Doctor Prats | Noemí Elias

La festiva diada de Sant Jordi contindrà una bona dosi de cultura, literatura, roses i música. Com
ja és tradició, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm esdevé el centre neuràlgic musical a la ciutat de
Barcelona. Enguany hi actuaran Blaumut, Itaca Band, Doctor Prats i Pavvla, entre altres. A
banda de les actuacions en directe, altres artistes signaran discos i, fins i tot, llibres.
Toc d'inici i vermut
Blaumut seran els encarregats de trencar el gel de les actuacions presentant les cançons del seu
tercer disc, Equilibri (Música Global, 2017), a les 12 h. A la primera franja de concerts també es
podrà escoltar les històries mitològiques de Joan Miquel Oliver, que enguany giren al voltant de la
civilització perduda d'Atlantis (Sony, 2017), i el projecte musical de l'actriu i cantant Pavvla, que el
passat mes de novembre es va presentar amb Creatures (Luup Records, 2016).
Fins a l'hora de dinar també pujaran a l'escenari el pop colorista de Pantaleó, les cançons de ball i
festa de Buhos, el viatge musical de Ramon Mirabet, el pop-rock amistós de CyBee, la música
crooner de Roger Usart i la descoberta de Tildo Muxart, repartits entre les quatre sales
habilitades per als concerts.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=7BVOYcNd4gY
A l'ombra de la tarda i vespre
Els concerts es reprendran a partir de les 16.30 h amb un passeig per la Meridiana (Sony, 2016)
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d'Enric Montefusco, el saxo salvatge de Dani Nel·lo i les vibracions tremoloses de Coriolà. A
partir de la mateixa hora i fins al tancament, la sala de cocció accollirà quatre artistes emergents a
tenir en compte: La CrisArts, Esther Condal, Cálido Home i Jorge da Rocha.
La recta final dels concerts l'encetarà el cantant de l'Ametlla del Vallès Miqui Puig, que enguany
ha publicat l'impecable Escuela de capataces (Buenritmo Producciones, 2017). El seguiran el
debut de Marcos Franz, l'explosió sonora d'Itaca Band, l'èxtasi temporal de Joan Rovira i, per
tancar la jornada, el crit de guerra de Doctor Prats.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=Lze2wXJvung

Signatures musicals
L'Antiga Fàbrica Estrella Damm no només acollirà petits concerts, sinó que hi haurà grups que
signaran discos, com és el cas de Blamunt, Joan Miquel Oliver, Pavvla, Buhos, Pantaleó,
Ramon Mirabet, Doctor Prats, Enric Montefusco, Miqui Puig, Cálido Home o Ítaca Band,
entre altres.
En aquest enllaçhttps://www.facebook.com/events/1377016285674581/)
(
trobareu tots els horaris
de les actuacions i les signatures.
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