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La guia musical del Mercat de
Música Viva de Vic
El nou curs comença i també engega el circuit musical: desgranem el cartell del
MMVV, del 13 al 17 de setembre

Xavier Baró a la presentació del MMVV 2017 | Xavier Mercadé

La capital osonenca reunirà durant cinc dies centenars d'agents del sector musical i més d'una
seixantena d'artistes. El Mercat de Música Viva de Vic consolida l'enfocament que va promoure
l'any passat d'avançar l'inici de programació i l'activitat professional al voltant de L'Atlàntida i fer els
concerts més multitudinaris el cap de setmana. Del 13 al 17 de setembre Vic apuja els decibels, i
a l'EDR en repassem el cartell.
Enguany, la mirada internacional se centra sobretot en els artistes italians, amb el toc d'inici
de Vinicio Capossela i els barcelonins CaboSanRoque, que protagonitzaran una trobada a
l'escenari per donar per iniciat el Mercat. Una altra cita primerenca serà l'estrena del projecte
guanyador del Premi Puig-porret 2016, encapçalat per la barcelonina Maria Rodés, que
homenatja el seu tiet-besavi astrònom Lluís Rodés.

L'Atlàntida acollirà propostes íntimes i de qualitat, tant al teatre com a l'auditori: el cantautor
d'Almacelles Xavier Baró publicarà un nou disc l'any que ve, però per no fer tan llarga l'espera en
mostrarà un tastet en la seva actuació al Mercat. El saxofonista barceloní Dani Nel·lo i el músic
escandinau Albert Ef Ekenstam oferiran respectivament els seus ritmes esbojarrats i atmosferes
crepusculars, mentre que el talent madur de Núria Graham i el nou reguitzell de cançons de la
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madrilenya Christina Rosenvinge són altres de les propostes.
Bona part de la programació es dividirà entre les carpes: la Vermella reunirà The Gramophone
Allstars Big Band, Matthew McDaid i The Unfinished Simpathy, i la Carpa Negra li farà la
competència amb Marga Mbande, Carmen Boza, Brighton 64 i Xarim Aresté, entre altres.

Les darreres notes de la nit
A més, de dimecres a divendres les jornades del MMVV culminaran amb concerts a la sala
Pasternak, espai neuràlgic de la nocturnitat vigatana. Aquest any hi actuaran l'italià Bruno
Belissimo, la madrilenya Sandra Bernardo i el grup valencià de trap irreverent Mueveloreina. Per
la seva part, la sala Jazz Cava aplegarà artistes eclèctics per escoltar en petit comitè amb una
acústica única. La nit de divendres serà monotemàtica i estarà dedicada als nous colors de la cançó
d'autor amb Sara Terraza, Max García Conover i Guillem Ramisa.
Explosió per al gran públic
Com ja és habitual, la programació gratuïta tindrà l'eix principal a la plaça Major i a l'espai El Sucre al
llarg de tot el cap de setmana. A la primera s'hi reuniran les propostes més interessants del pop,
el rock i el folk -amb La iaia, Dolo, Senior i el Cor Lomax i Ramon Mirabet, entre altres-, i a la
segona, una explosió festiva a càrrec de Txarango, Zoo, Doctor Prats o Talco.
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