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La Gran Pegatina i La Raíz al Mercè
Música
El BAM i el Mercè Música anuncien els primers noms del cartell
Del 22 al 25 de setembre Barcelona s'omplirÃ de mÃºsica amb la Festa Major de la ciutat.
L'organitzaciÃ³ del BAM i del MercÃ¨ MÃºsica ha anunciat un primer avanÃ§ament de la
programaciÃ³ amb La Gran Pegatina, La RaÃ-z i Isaac Ulam, entre altres.

La Gran Pegatina. Foto: Arxiu del grup
Els valencians La Raíz són un dels grups més populars de l'escena mestissa i alternativa del
moment, i enguany són un dels confirmats al Mercè Música. Guanyadors del Premi Enderrock
2016 del vot popular a millor artista en llengua no catalana, les cançons d'Entre poetas y presos
(Propaganda pel Fet!, 2016) els consoliden com una de les bandes del moment. La Pegatina
actuarà en el seu format XXL, amb 14 músics a l'escenari que repassaran les millors cançons dels
de Montcada i Reixac sota el paraigua de La Gran Pegatina.
La dosi de flamenc anirà a càrrec de Kiko Veneno acompanyat de La Banda del Retubre y El
Cuarteto Bético de Cuerdas, mentre que l'Original Jazz Orquestra del Taller de Músics
acompanyarà la cantant de blues Big Mama. El cantant senegalès Baaba Maal i el
multiinstrumentista libanès Bachar Mar - Khalifé completen el cartell del Mercè Música.
L'altra cita musical imprescindible a la festivitat de la capital catalana és el Barcelona Acció
Musical (BAM). Enguany se'n celebrarà la 24a edició, i de moment han revelat set grups: el
cantautor blanenc Isaac Ulam, el britànic Lloyd Cole, el productor portuguès Batida amb la
banda congolesa Konono nº1, el pop electrònic de la francesa Jeanne Added, el blues del desert
dels algerians Imarhan, el trio australià The Goon Sax i el rap d'arrels africanes de MHD.
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