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El Mercat de Música Viva de Vic
2019 es presenta com una cita
d'impacte
La 31a edició del certamen aglutina una setantena d'artistes amb Portugal com a
país convidat | A Contra Blues, Ferran Palau, Mazoni, Joan Masdéu, Pere
Navarro i Maria Rodés són alguns dels noms que presentaran nou treball | Als
escenaris de la Plaça i a El Sucre hi actuaran grups com El Petit de Cal Eril,
Balkan Paradise Orchestra, Lildmai o Buhos

Mercat de Música Viva de Vic | Pere Masramon

Aquest setembre torna la cita clau de la indústria musical catalana, el Mercat de Música Viva de
Vic arriba a la 31a edició, consolidat com un dels punts estratègics del circuit musical. Una
setantena d'artistes desfilaran pels nou escenaris de la capital osonenca entre el 18 i el 21 de
setembre. Aquest migdia s'ha presentat la programació d'enguany al Departament de Cultura de
la Generalitat, ubicat la Rambla de Barcelona, on s'ha destacat que la darrera edició va tenir un
impacte econòmic rècord de 4,7 milions d'euros.
Seguint amb la línia consolidada al llarg dels anys, el cartell conté molts estils musicals diferents,
marcant un criteri volgudament divers i obert de mires. Pràcticament la meitat d'artistes
participants estrenaran el seu nou material al Mercat, i molts també presentaran espectacles
únics en el marc vigatà. El certamen arrencarà el 18 de setembre amb l'estrena de L'últim camí de
Walter Benjamin de Juliane Hienemann, al teatre L'Atlàntida. La cantant d'origen berlinès és la
guanyadora del Premi Puig-Porret 2018 i presentarà el seu nou espectacle sobre el filòsof alemany,
que es vertebra a partir de la música electrònica, els textos de poetes com Rilke, Màrius Torres o
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Machado i el material visual i la il·luminació dissenyada per Cube.
Entre les estrenes esperades de bandes catalanes hi trobem les presentacions oficials dels nous
treballs de A Contra Blues, Ferran Palau, Mazoni, Joan Masdéu, Pere Navarro, Marco
Mezquida i Maria Rodés. També Raül Refree hi presentarà el nou espectacle conjunt amb la
cantant portuguesa de fado Lina. A més, altres artistes que han publicat noves referències
recentment i que també hi seran per presentar-les a l'apartat professional de Música Viva són
Gertrudis, Espaldamaceta, Maruja Limón, Carla, The Sick Boys, Aiala, Side Chick, The Sick
Boys i L'Emperador.
Com cada any els escenaris populars de la plaça Major i El Sucre es converteixen en els punts de
més afluència de públic amb concerts multitudinaris per a tot tipus d'assistents. Aquest any els
encarregats de crear festes mutitudinàries el divendres i el dissabte seran: a la plaça Major, Balkan
Paradise Orchestra, Koers i Joan Garriga amb el nou projecte del Mariachi Galàctic
(divendres) i The Crab Apples, El Petit de Cal Eril i Dorian (dissabte), i a l'escenari d'El Sucre, el
sons magnètics d'Iseo&Dodosound i el trap de la terra de Lildami (divendres) i la sessió de DJ
Ojt, els hits inclusius d'Adala & The same song band i la festa a càrrec de Buhos.
El toc portuguès
Arran de les jornades professionals que durant l'any el Mercat realitza a altres països, el festival
posa any rere any el focus en un país que acosta la seva música durant els dies del certamen.
Aquest any la cutura convidada és la portuguesa: el divendres 20 de setembre hi actuaran els
grups portuguesos O Gajo, P.L.I.N.T i Palankalama, mentre que el dijous també podrem gaudir
del cantant i contrabiaixista portuguès Jorge da Rocha.
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