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El setembre també és temporada
de festivals
Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Olot, Vic i Barcelona acolliran cites musicals
per entrar amb energia al nou curs escolar

MMVV | Pere Masramon

No perdis la il·lusió, l'estiu s'acaba però encara queden moltes cites musicals arreu dels Països
Catalans. El setembre arriba carregat de festivals o festes majors interessants musicalment,
perquè puguis acomiadar-te com cal de la temporada de samarreta de tirants i música passada
per la xafogor. Fes un cop d'ull a l'agenda de setembre, que arriba plena d'èxits i gèneres per
donar i per vendre.
Festival Altaveu (http://www.festivalaltaveu.cat/index.php/cat/)
Del 7 al 9 de setembre
A Sant Boi de Llobregat enceten el mes de setembre amb un festival a l'engròs. L'Altaveu celebra
enguany la trentena edició i tindrà com a reclam artistes consolidats com Morgane Ji, Veux Farka
Touré (fill del guitarrista Ali Farka Touré), i Boytoy. De locals, també agafaran els micròfons
Anna Ferrer, El Petit de Cal Eril i Trau, entre molts altres grups destacats.
Festes del Tura (http://festesdeltura.olot.cat/?page_id=121)
Del 7 a l'11 de setembre
Per començar el curs escolar amb la motivació al cent per cent, Olot té una Festa Major a l'altura.
A tall d'inauguració, seran Txarango i Hora de Joglar els que ompliran d'olotins el nou Firal situat
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al Passeig d'en Blay. La capital de la Garrotxa seguirà amb la música engegada durant tres nits
més, amb artistes com Quimi Portet i La Folie el dissabte 8 de setembre, i Halldor Mar i Dr.
Calypso la nit del diumenge 9. Per tancar l'edició d'enguany Olot ho posa tot a la graella: grups
com Balkan Paradise Orquestra, La Sra. Tomasa, Albercocks i Fundación Tony Manero
seran els responsables de posar-hi el punt final.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MKr24mYww5U
Dub Academy Week
De l'11 al 15 de setembre
La cultura sound system es va fent un lloc a la programació musical catalana i el Dub Academy
Week n'és un bon exemple. Aquesta és la primera edició del festival, que portarà productors tan
reconeguts com Adrian Sherwood o els equips sonors catalans de Arise Sound System,
Afrikan Warriors Sound System, Dubstral Sound System i Kusasi Sound System.
Mercat de Música Viva de Vic h
( ttp://www.mmvv.cat/
)
Del 12 al 16 de setembre
La trentena s'ha de celebrar amb una gran festa, per això el Mercat de Música Viva de Vic
d'enguany porta una programació especial per repassar les seves tres decades d'existència. A les
diverses localitzacions on es col·locaran els escenaris la programació oferirà directes que
bascularan entre grups internacionals com Perotá Chingó i altres de catalans com Clara Peya,
The Sey Sisters o Joan Colomo, entre el gran ventall de propostes. A més, també s'hi celebrarà
el tercer concert semifinal del Sona9 (http://www.enderrock.cat/sona9) , amb les actuacions
d'Ushanka, Monxos i Novembre Elèctric.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Jh0_Wf4SDiY
Santa Tecla (https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/santa-tecla2018/programacio)
Del 14 de 24 de setembre
A més de l'esperadíssima diada castellera, les festes de la ciutat de Tarragona portaran un munt
de directes als escenaris, que encapçalen Doctor Prats i Porto Bello en el seu concert del dia 17
de setembre. També hi actuaran músics tan variats com Dani Martín o Kepa Junkera, entre
molts altres que formen el cartell. A la Capsa de Música seran Va!, L'Home Brut i Menut els que
mostraran el seu repertori en el marc de les semifinals del Sona9.
Festes de la Mercè (http://www.barcelona.cat/bam/ca)
Del 21 al 24 de setembre

Enguany la festa major més multitudinària de la capital catalana compleix 25 anys i la programació
llueix per a l'ocasió. Amb 14 escenaris estesos per la ciutat comtal, la patrona de Barcelona veurà
passar fins a 135 grups de procedències ben diverses, tot i que la presència catalana serà
majoritària. Alguns dels noms destacats de la cita són Animal, Ramon Mirabet, Green Valley i Alex
Bass & The Same Song Band, però també hi tocaran artistes d'estils més diversos com
Obeses, Marina Herlop i Celtas Cortos. El Sona9 també hi tindrà un lloc, ja que s'hi realitzarà el
quart i últim directe de les semifinals del concurs, amb els actuacions de Cabot, L'Home Invent
i Pubilles Ninja.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=DOCFtDWyqeU
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