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L'Altaveu, la crida de Sant Boi per
començar setembre
El festival de Sant Boi presenta l'Academia Musical Altaveu, una producció
musical propia que s'estrena en aquesta 31a edició

Enric Montefusco tocarà a l'Altaveu el 6 de setembre | Xavier Mercadé

Amb el Festival Altaveu de Sant Boi entrarem en la recta final de l'estiu. Una bona oportunitat per
acabar les vacances descobrint propostes musicals ben diverses. Entre els dies 6 i 8, el Baix
Llobregat acollirà una cita que engloba concerts, concursos, fires i els ja habituals Premis Altaveu.
A tot arreu de la ciutat
Entre els principals atractius d'aquesta nova edició de la cita santboiana trobarem artistes
internacionals i d'altres d'arreu del territori espanyol. A la presència de Wilko Johnson i John
Paul Keith hem de sumar la de Deltonos, The Mani-las o Elena Setién, entre altres. Les
actuacions tindran lloc entre el dia 6 i 7 de setembre i es poden consultar a la web del festival
(http://festivalaltaveu.cat/altaveu-2019/) .
La presència catalana serà a través d'Enric Montefusco, que farà el seu recital el primer dia de
festival defensant el seu segon disc 'Diagonal' (Primavera Labels/Universal, 2019), estrenat
recentment. D'altra banda, es presentarà l'Acadèmia Musical Altaveu, un projecte de producció
propia que segueix la iniciativa dels últims tres anys de potenciar la presència de músics locals
amb aquestes propostes innèdites.
L'Altaveu Frontera no s'atura
Un any més, la organització presenta un espai per al concurs de bandes emergents Altaveu
Frontera. Una secció del festival que ens ha permés conèixer grups com Love of Lesbian o
Sidonie. En aquesta ocasió, Joina (Figueres), El Sombrero de Color (Castelló de la Plana, Magali
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Sare (Cerdanyola del Vallès) i The Stockets (del mateix Sant Boi de Llobregat) són els
guanyadors i encarregats de tocar als escenaris presents a la plaça de l'Ajuntament i de Can
Massallera.
Premis Altaveu
Just un dia abans de començar el festival, el 5 de setembre s'entregaran els Premis Altaveu de la
música catalana. Un acte quotidià dins de la cita que serveix de reconeixement a les produccions
musicals fetes a Catalunya durant l'últim any. Els set artistes i productors premiats en diferents
categories es donaran a conèixer pròximament.
Més que concerts
Amb la voluntat de diferenciar-se d'altres festivals, l'Altaveu organitza també diferents activitats.
Alguns exemples són el taller gratuït 'Dissenyem la portada d'un disc' (7 de setembre) o l'Altaveu
+, que engloba la Fira del Disc i del Llibre Musical, que estarà a la Rambla de Rafael Casanova
els dies 7 i 8 de setembre.
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