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Darrera edició de la festa de la
música negra a Gràcia
El col·lectiu musical gracienc, Blackcelona, tancarà el 18 d'agost una dècada de
difusió i reivindicació de la música negra barcelonina a la plaça Rovira | La
Blackcelona Rovira Experience s'acomiada amb els concerts de Los Bongo
Beat, Enma Fernández Band i The Salsa Punk Orkestra

Enma Fernández

Blackcelona tancarà aquest 2022 la seva aventura musical, vibrant i emocionant amb la difusió de
la música afroamericana a les Festes de Gràcia. Han estat 10 anys de grans concerts que han
disfrutat milers de persones, gràcies a la complicitat de l'Associació de Veïns de la plaça Rovira, que
va confiar des del primer moment en una proposta inèdita a Gràcia. Enguany, posarà punt final a
aquesta dècada amb els concerts de Los Bongo Beat, Enma Fernández Band i The Salsa
Punk Orkestra.
Al llarg d'aquests anys, Blackcelona ha posat al mapa l'escena de la música d'arrels
afroamericanes que es vivia als carrers de la capital catalana. Des del primer fins al darrer
concert a les Festes de Gràcia, el col·lectiu ha mostrat una realitat musical que existia a Barcelona
i que pocs coneixien, un recorregut a través de les diferents músiques d'arrel afroamericana
com el soul, el funk, el rhythm'n'blues o el latin soul. Segons els seus responsables, "no es tracta
d'un final de trajecte ni d'un comiat, però creiem que és un bon moment per fer un pas al costat i
continuar treballant en altres fronts des de les trinxeres de la república musical de Blackcelona".
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Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Blackcelona (@blackcelona)
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Els concerts de la Blackcelona Rovira Experience · 2013 - 2022
2013 > Cardova + Elêctric Gozarela · 2014 > Los Fulanos + The Slingshots + James Brown
Tribute · 2015 > Wax & Boogie Rhythm Combo + Fundación Tony Manero · 2016 > Santo
Machango + Blackcelona Sound Selectors + Soweto + Flamingo Tours · 2017 > Edició
alternativa pels atemptats de La Rambla en format acústic amb Sergi Estella + The Blues
Prisoners · 2018 > Molly Varlet + Shirley Davis & The Silverbacks · 2019 > The Crabtones +
Mampön + The Sick Boys · 2020 + 2021 > SUSPÉS X PANDÈMIA COVID ·2022 > Los Bongo
Beat + Enma Fernández Band + The Salsa Punk Orkestra
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