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Sismes musicals a Barcelona per
solidaritzar-se amb les víctimes del
terratrèmol de Mèxic
Fermin Muguruza & Chalart58 & Matah, The Excitements, Dr Calypso i Miqui
Puig & ACP actuaran al concert solidari del diumenge 28 de gener

The Excitements seran al concert solidari BCN x MEX | Xavier Mercadé

Ja fa quatre mesos del terrible terratrèmol que va desbordar Mèxic i va deixar milers de persones
sense sostre, aigua o accés als serveis bàsics. El fet que hagin passat els dies i les setmanes no
vol dir que tot hagi tornat a la normalitat a les regions de Chiapas, Morelos, Oaxaca i Guerrero;
encara hi ha molta feina per fer, i per això les iniciatives solidàries no s'aturen.
La ciutat de Barcelona se suma aquest cap de setmana a les mostres de solidaritat vers el poble
mexicà amb el concert BCN x MEX. Artistes, productors i agents cultuals tant mexicans com
catalans es reuniran aquest diumenge 28 de gener a la sala Razzmatazz 2 per ajudar les víctimes
del sisme. Els 15 euros de l'entrada d'aquest concert solidari aniran destinats a dues ONG que
treballen sobre el terreny: Cadena (https://cadena.ngo/) i Cantaro Azul
(http://www.cantaroazul.org/) .
L'altra cosa important, però, és saber quins grups hi tocaran, perquè la combinació és bastant
divertida. D'una banda, el basc Fermin Muguruza compartirà escenari amb els productors de dub
-que ja van col·laborar amb ell al disc Black is Beltza (Kasba Music, 2016) Chalart58 i un altre
pes pesant de l'escena del dub electrònic, Matah. De l'altra, també hi haurà una de les bandes més
representatives del soul que es fa a Catalunya, The Excitements, o uns mítics dels nostrats sons
jamaicans, Dr Calypso.
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V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=5H7Yz_9Mwd4
Altres convidats són els rockers experimentats Suzy & los Quattro o Miqui Puig acompanyats de
la seva banda habitual, ACP (també anomenats Agrupación Cicloturista), que continuen
presentant Escuela de capaces (Buenritmo Producciones, 2017). També fa il·lusió veure al cartell
membres de Los Fresones Rebeldes. Inés i Felipe de la banda barcelonina dels noranta hi
seran, com també el grup que va seguir el relleu del pop de Los Fresones: Cola Jet Set.
Completen el cartell els barcelonins Exili a Elba, que presentaran el seu tercer disc, Deus Ex
Machina (Satélite K, 2017), i el DJ set Ruben Larrea. La música sonarà de 17 a 00 h, tot i que
ho farà de manera interrompuda per les connexions que s'aniran fent des de Mèxic. El cartell
encara li espera alguna sacsejada més en forma de grup sorpresa. De tota manera, si no podeu
esperar a comprar-vos l'entrada, sapigueu que ja estan a la venda
(http://www.cooncert.com/es/barcelona/110373-bcn-x-mex) .
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=sbOrwlqZpLA

Cartell del BCN x MEX

http://www.enderrock.cat/noticia/16322/sismes/musicals/barcelona/solidaritzar-se/amb/victimes/terratremol/mexic
Pàgina 2 de 2

