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El 34è MMVV arriba amb més vida
que mai
El Mercat de Música Viva de Vic recupera la plena normalitat en la nova edició
que engega dimecres 14 de setembre | Enguany, el MMVV l'inaugurarà Núria
Graham i comptarà amb 57 concerts entre demà i el dissabte 17 de setembre

El concert inaugural del MMVV de l'any passat | Clara Orozco

Dimecres arrenca la 34a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Fins al 17 de setembre, la fira
professional osonenca durà a terme una nova edició marcada per l'optimisme d'haver deixat enrere
les restriccions i la virtualitat pandèmica. Amb un total de 57 concerts i 55 artistes programats, el
sector musical del país es reunirà un any més a Vic per conèixer les estrenes i les novetats de la
temporada. Repassem la programació jornada per jornada.
DIMECRES 14
Aquesta 34a edició arrencarà amb el concert inaugural de la vigatana Núria Graham al Teatre
Ramon Montanyà de l'Atlàntida (19:00 h), en què presentarà el seu proper disc. Just després, hi
actuarà María de la Flor (21:30 h). Paral·lelament, a l'Auditori Joaquim Maideu de l'Atlàntida
actuaran Duo Du Bas (20 h) i Maestro Espada (22:15 h); i a la Jazz Cava, Joe Pask (20:15 h),
Julia Pertuy (22 h) i Delight (23:45 h). A més, la Carpa de l'Atlàntida acollirà els concerts gratuïts
de la jornada, que seran els de Dandara Manoela (20:45 h) i b1n0 (23 h).
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=1z4UUx-Qdzw
DIJOUS 15
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La segona jornada del MMVV començarà a mitja tarda a l'Auditori Joaquim Maideu de l'Atlàntida
amb el pianista Kic Barroc i el saxofonista francès Baptiste Herbin (18:30 h), el duet XY (20:45
h) i Sofia Viola (23:00). Simultàniament, a l'altra sala de l'Atlàntida, el Teatre Ramon Muntanyà,
pujaran sobre l'escenari el guitarrista flamenc Chicuelo (20 h), que presentarà en directe per
primer cop el seu nou treball, i el saxofonista barceloní Dani Nel·lo Organ Trio (22:15 h). A la
Jazz Cava, actuaran el trio femení Rombo (20:15 h), el projecte musical de Dimas Rodríguez
Invisible Harvey (22:30 h) i el cantautor manacorí Miquel Serra (00:15 h).
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=mhYeqpNmbow
Quant als concerts gratuïts, la Carpa de l'Atlàntida albergarà les actuacions de Lucas Bun (19:15
h), Sun (21:30 h), La Sra. Tomasa (23:45 h) i Chill Mafia (01 h). Dijous, a més, a la Plaça dels
Màrtirs començarà la programació Off del Mercat -feta conjuntament amb entitats i institucions com
l'Esmuc, el Taller de Músics, Cases de la Música i el Sona9-, que arrencarà amb Selva Nua
(19:30 h), Secundària (20:30 h), Subliminal (21:30 h) i La Ludwig Band (22:45 h), programats
amb Cases de la Música.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=7m8zPLHq5cU
DIVENDRES 16
El divendres s'intensificarà la programació amb l'augment de concerts gratuïts. A la Carpa de
l'Atlàntida, s'hi podrà escoltar el neosoul d'Aiala & ElTornado (18:15 h), el punk-pop de L'Hereu
Escampa (20:45 h), la banda argentina Kumbia Queers (23 h) i el duet punk La Élite (00:30 h).
Dins la programació del MMVV Off, l'Esmuc i el Taller de Músics han unit forces amb la fira
vigatana per a portar quatre artistes de les dues escoles superiors: Laura Marchal (20 h), Bigwé
(21 h), Leo Golo (23 h) i Nicòmac (00 h). A més, divendres s'incorporaran dos escenaris nous: el
Sucre Estrella Damm, on actuaran Stay Homas (00 h) i Auxili (01:30 h), i la Plaça Major Goufone,
on passaran Hip Horns Brass Collective (20:30 h), Maruja Limón (21:45 h) i Blaumut (23:15 h).
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=4oBpI48JUPs
Com en les jornades anteriors, els concerts de pagament es concentraran en els tres escenaris
habituals. Al Teatre Ramon Muntanyà de l'Atlàntida, hi actuaran Ernest Crusats (19:15 h), que
presentarà el seu treball debut en solitari, La font gelada (Fina Estampa, 2022) i el contrabaixista de
Cassà de la Selva Manel Fortià (21:30 h). A l'altra sala de l'equipament vigatà, l'Auditori Joaquim
Maideu, el trio ZB·YU·RA portarà el seu univers sonor mutant (20 h) i la burundesa Betina Quest
fusionarà la música afroamericana els sons urbans. Finalment, a la Jazz Cava pujaran sobre
l'escenari Le Nais (19:45 h), la cantant balaguerina Poncelam (21:45 h) i l'artista de Borriana
Aina Palmer (23:45 h).
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=VrEgmVNH-uw
DISSABTE 17
El dia de clausura del 34è Mercat de Música Viva de Vic oferirà tots els concerts de franc. Al
migdia, ja es podrà gaudir de les primeres actuacions amb els concerts de Lali BeGood al Teatre
Ramon Muntanyà (11 h) i la Black Music Big Band Junior a la Carpa de l'Atlàntida (12 h). A mitja
tarda, a la Plaça dels Màrtirs, el MMVV col·laborarà amb el concurs Sona9, que portarà a Vic els tres
finalistes de la seva passada edició: Crisbru (18 h), Microhomes (18:45 h) i Dan Peralbo i el
Comboi (19:30 h). A més, al Casino de Vic actuaran el cantautor argentí Diego Martez (18:30 h)
i la cantant xilena Gatica (19:45 h).
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Xnycdtb4eXM
A la nit, a la Plaça Major Goufone, serà el torn del duet d'Olesa de Montserrat Lal'Ba (20:30 h), les
raperes Pupil·les (21:30 h) i Delafé y las Flores Azules (23:15 h), i a l'escenari Sucre Estrella
Damm, portaran la seva música la formació femenina Roba Estesa (00 h) i el conjunt de trapers
sabadellencs 31FAM (01:30 h).
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V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=IR1e7znHPkQ

L'ESPAI PROFESSIONAL
A més de la programació oberta a tot el públic, el Mercat de Música Viva de Vic també
programa diversos concerts adreçats als professionals acreditats. Dimecres hi actuarà Caldo
(12:30h), Pere Martínez (16 h), Emilia y Pablo (17:30 h) i Alba Morena (11 h) i en els pròxims dies
també presentaran la seva música als professionals del sector Idoia, Pere Bujosa Trio, Arnau
Obiols i Gabriela Suárez Jazz Singer, entre molts altres. A més, des del dimecres 14 fins al
divendres 16, a l'equipament de l'Atlàntida es duran a terme presentacions, reunions breus i altres
activitats per promoure i dinamitzar el sector musical.
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