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Del 29 de juny al 21 de juliol

PATI DE LA SEU DEL DISTRICTE 
DE NOU BARRIS

Festival de Blues de Barcelona
12 i 13 de juliol

12 de juliol

19.15 h: Joan Pau Cumelles & 
Miguel Talavera 
Joan Pau Cumellas (harmònica i veu) i Miguel Talavera (guita-
rra acústica, dobro i veu) ens ofereixen un combinat creatiu 
que porta els instruments cap a límits sorprenents i aposta 
per una gran expressivitat en directe. Harmònica, guitarra i 
veus interpreten peces originals de blues, cançons amb ai-
res de pantà de Louisiana, ritmes de shuffle i talls de boogie 
contundent amb pinzellades d’altres músiques populars.
Cumellas i Talavera han actuat en festivals de blues, jazz 
i bluegrass de països com França, Alemanya, Anglaterra, 
Irlanda, Suïssa, Holanda, Polònia, Eslovàquia, República Txeca 
i són col·laboradors habituals d’artistes internacionals de 
primer nivell. 

20.45 h: Keith Dunn With Balta Bordoy & 
The Bad Boys 
El bostonià Keith Dunn és un harmonicista i cantant que 
va descobrir el blues a través de T-Bone Walker i va fundar 
la seva primera banda influenciat per Junior Wells i Buddy 
Guy. En la seva prolífica carrera ha col·laborat amb tòtem 
com Magic Slim i Stevie Ray Vaughan. En aquesta ocasió ha 
format una banda amb el millor de l’escena blues de la ciutat 
que inclou, entre d’altres, al mallorquí Balta Bordoy, un dels 
grans guitarristes del blues nacional, i a Víctor Puertas, un 
dels millors harmonicistes del país i excel·lent teclista. Tot 
un qui és qui en el blues estatal que recalarà divendres 12 de 
juliol en una nit per a no oblidar.

22.15 h: Alex Zayas Band & 
Mike Wheeler
Alex Zayas és un dels nostres músics més internacionals. 
Va començar la seva carrera professional de la mà de Hook 
Herrera i des de llavors ha gravat tres àlbums i ha tocat en els 
millors clubs i festivals d’Europa, Canadà i els Estats Units. 
Mike Wheeler és un element bàsic de la comunitat de blues 
de Chicago, on toca i escriu cançons per a diversos artistes 
com Nellie Tiger Travis, Peaches Staten, Sam Cockrell o 
Demetria Taylor. Va ser membre de Big James i The Chicago 
Playboys, una banda notable amb la qual va gravar cinc 
àlbums. Ha viatjat pel món com a ambaixador de la música 
de blues de Chicago i ha compartit escenari amb músics 
com Willie Kent, Koko Taylor, Buddy Guy, B.B. King, George 
Benson, Jimmy Johnson i Shemekia Copeland. 

Festival de Blues de Barcelona
12 i 13 de juliol

13 de juliol

20.15 h: Mestres del Blues
Des dels seus inicis el curs 2008-2009, l’Escola de Blues de 
Barcelona compta entre el seu personal docent amb alguns 
dels músics més destacats de l’escena nacional. En aquesta 
edició del Festival, i amb motiu del desè aniversari de l’Escola, 
volem retre homenatge als músics que van fundar el projec-
te. Ens complau oferir-vos una sessió única amb alguns dels 
millors exponents del blues d’aquest país que, pel fet d’haver 
estat docents de l’Escola, són i seran sempre “Mestres del 
Blues”: Marc Ruiz, Ivan Kovacevic, Chino, Dani Pérez, Mario 
Cobo, Santos i Victor Puertas seran els encarregats de posar 
ritme a la què, sens dubte, serà una nit inoblidable.

21.45 h: Koko Jean & The Tonics
Banda composta per quatre dels músics més aclamats 
de l’escena barcelonina. Koko-Jean Davis, ex-cantant a 
The Excitements, és tot un remolí a l’escenari que ens pot 
commoure tant amb una balada com amb el blues més 
cru, el soul més hot o el rock&roll més boig. Anton Jarl, 
bateria, conegut per la seva participació a grups com Els 
Mambo Jambo, Flamingo Tours o The Ramblers, és una fera 
que posa la potència a cada beat amb el seu estil elegant i 
alhora rocknroller. Dani “Patilles” Baraldés és un guitarrista 
camaleònic que  ha participat en algunes de les bandes 
més prolífiques del país com Dani Nel·lo, La Banda del Soc, 
Macaco, Jarabe de Palo o Rulo i la Contrabanda. I Víctor 
Puertas és un dels bluesman més reconeguts de Catalunya, 
ha tocat a bandes com Suitcase Brothers, Big Mama Montse 
o Vermut Time, i el swing i el groove que transmet amb el seu 
Hammond són peces essencials en aquest conjunt. 

23.15 h: The Ramblers 
The Ramblers és un grup de Rhythm & Blues assentat a 
Barcelona i integrat per alguns dels membres més destacats 
de l’escena bluesera de la ciutat. Els seus membres estables 
són Jonathan Herrero (veu i guitarra), Fernando Tejero 
(piano i òrgan), Héctor Martín Díaz (guitarra), Matías Mínguez 
(baix) i Anton Jarl (batería). En la seva versió extended, The 
Ramblers es presenten amb una atronadora secció de 
vents: Pol Prats (saxos) i David Pastor (trompeta)

L’ESTIU, AL PATI!
Del 29 de juny al 21 de juliol de 2019
Pati del Districte de Nou Barris
(pl. Major de Nou Barris, 1)

Obertura de portes 1 hora abans
Servei de bar i menjar
Totes les activitats són gratuïtes

Més informació: 
barcelona.cat/noubarris/estiualpati
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29 i 30 de juny - Flamenc
R(OLES), Festival de Flamenc de Nou Barris
Aquest 2019, dins la programació de “L’Estiu, al Pati!”, celebrem la segona edició de R(OLES), el 
Festival de Flamenc de Nou Barris que vam reformular al 2018 amb un nou esperit innovador, 
feminista, queer i gratuït. R(OLES) vol ser una finestra oberta al flamenc més obert, un flamenc 
que descarta tòpics per demostrar que és un art que ha superat fa temps les marques que el 
gènere o la procedència li han imposat durant segles. Un flamenc universal, que aposta per 
la innovació i que, sobretot, vol situar en primera línia dones que transcendeixen els seus rols 
tradicionals al flamenc (baile, cors, palmes...) per endinsar-se per territoris tradicionalment 
reservats als homes.

6 i 7 de juliol - Afroamericana
Say It Loud al Pati!
El festival Say It Loud és un cicle de música i cultura afroamericana que se celebra durant el 
mes d’octubre a diversos equipaments públics de la ciutat. Enguany el cicle L’Estiu, al Pati! 
ofereix una edició d’estiu amb la mateixa filosofia i qualitat de propostes musicals. Un cap de 
setmana ple de música intergeneracional d’orígens i gèneres ben diversos.

12 i 13 de juliol  - Blues 
Festival de Blues de Barcelona
Organitzat per l’associació Capibola Blues, el Festival de Blues de Barcelona se celebra des 
del 2003 amb l’objectiu de posar el blues a l’abast de tota mena de públics i amb un marcat 
caràcter social no només pel seu caràcter gratuït sinó també per una programació de caràc-
ter solidari que inclou concerts a centres de persones grans, hospitals i presons, apropant el 
blues a públics i col·lectius que es troben fora dels circuits musicals habituals. Al llarg de la seva 
història pels escenaris del Festival de Blues de Barcelona han passat artistes de talla interna-
cional com Barrelhouse Chuck, Frank Muschalle, Mitch Woods, James Hunter, Joe Luis Walker 
i Kenny Neal, entre molts altres, artistes que han compartit el seu art amb primeres figures 
del panorama català i espanyol com Big Mama, Mingo Balaguer, Lluís Coloma, Amadeu Casas, 
August Tharrats o Dani Nel·lo.

14 de juliol - clàssica
Orquestra Simfònica de Sydney (SCM Wind Symphony), a les 20 h
L’orquestra simfònica del Conservatori de Música de Sydney, la principal institució musical 
d’Austràlia, està  considerada la millor banda simfònica d’Oceania. El grup, dirigit per John 
Lynch, s’ha forjat una reputació d’excel·lència en l’escenari musical mundial i és capdavanter 
dins la nova música australiana. Aquest estiu actuarà al cicle L’Estiu, al Pati! i a la Conferència 
Mundial de Bandes Simfòniques i Ensembles (WASBE) que tindrà lloc a Buñol.

20 i 21 de juliol - Circ
Coop de Circ al Pati!
Coop de Circ és una cooperativa d’artistes de circ de treball associat i amb fort caràcter as-
sembleari creada el 2009. Està formada per més d’una vintena d’artistes i unes setze compan-
yies que treballen de manera independent o conjunta, però sempre sota el mateix paraigües.

L’ESTIU, AL PATI! 2019
Quatre caps de setmana, quatre propostes

29 de juny, 21 h
LaboratoriA: Isabelle Laudenbach, Aina 
Núñez, Cristina López i Ana Brenes
LaboratoriA és un projecte multidisciplinari que pretén 
ser un canal d’experimentació per a quatre dones que 
comparteixen el flamenc com a llenguatge comú i que, a 
banda de dialogar amb ell, pretenen transcendir-lo, en les 
formes i en el fons. Són dones i com a dones s’expressen. 
Celebren la seva feminitat i la mediten. I també estimen la 
tradició flamenca i li reten homenatge... a la seva manera. 

29 de juny, 23 h
Nit de rumba flamenca: Vicky Blum, Esther González i Flor Inza
Els flamencs i les flamenques sempre han tingut un peu a la rumba o molt a prop. De la mateixa manera, els 
rumbers i rumberes i els coplers i copleres no han oblidat mai la seva procedència. La Nit de rumba flamenca 
vol ser un recorregut per rumbes tendres, rumbes aflamencades i fins i tot coples per bulerías, amb un reper-
tori fronterer que posarà a ballar a més que vol posar-nos a ballar.

30 de juny, 21 h
Barcelona  Antonia: Antonia Jiménez acompanyada de Miriam Vallejo, 
Jose Maldonado, David Domínguez i Mélodie Gimard
Antonia Jiménez està considerada una de les guitarristes flamenques actuals més importants. La seva 
presència a R(OLES) està més que justificada perquè, en ple segle XXI, encara hi ha molts prejudicis sobre les 
capacitats de les dones per al toque. En aquest espectacle volem demostrar el talent, la qualitat i la capacitat 
d’una dona a la què acompanyaran artistes de Barcelona que ja han treballat amb ella anteriorment i que, de 
pas, demostraran quin és el nivell de l’arte jondo a la capital catalana. 

R(OLES), Festival de Flamenc de Nou Barris
29 i 30 de juny

Say It Loud al Pati!
6 i 7 de juliol

6 de juliol
19 h: Jamaikids
Un espectacle musical per a tota la família on petits i grans poden pujar a 
una màquina del temps i viatjar a través de la història de la música  jamai-
cana, des de l’ska dels anys 60 fins al dancehall actual. En aquest viatge 
les famílies podran ballar, saltar, cantar i fer de DJ’s, així com aprendre 
sobre l’importantíssim llegat musical d’aquesta petita illa del Carib.

21 h: La Gozadera
Banda de referència de la comunitat amant de la salsa i la música llatina 
a la ciutat. A més de tocar a diferents festivals locals i internacionals, 
la banda s’ha guanyat un lloc estable a l’agenda de salsa mensual de 
Barcelona. Una autèntica orquestra de salsa brava que farà moure el cos 
fins i tot a la gent més tímida!

23 h: Alma Afrobeat Ensemble 
ft Marga Mbande 
Aquesta banda és l’encarnació perfecta de la ciutat on resideix (Bar-
celona) i la música que toca (modern afrobeat): nou membres de sis 
països diferents i de diferents àmbits musicals i socioculturals que en 
combinar-se creen el seu propi sabor. La música que interpreten és 
energètica, multicolor i multifacètica, a vegades frenètica i a estones 
tranquil·la. A l’Estiu, al Pati! vindran acompanyats de la cantant africana 
Marga Mbande, amb una veu potent i una llarga trajectòria sobre els 
escenaris del nostre país.

7 de juliol
19 h: Lali BeGood 
La Lali BeGood i la seva banda presenten “Futur-Oh!”, un espectacle que 
desborda energia i humor, amb onze temes que transiten pel funky, el 
kid-hop, el country, el reggae, el folk, el rock, el pop, la cúmbia i la música 
balcànica. Sense complexes ni tabús, amb lletres que parlen de vivències 
i valors compartits per totes les famílies, la Lali va teixint un diàleg que 
esborra la barrera entre escenari i públic.

20 h: Karamba
Set dones i set històries unides per una passió en comú i el desig de 
contagiar alegria a través de cançons plenes de contingut que desper-
ten la consciència de l’espectador. Una barreja cultural potent que dóna 
lloc a un estil que fusiona el cha-cha, el bogaloo, la timba i la salsa amb el 
rap i el hip hop.

22 h: Hot & Brass Band
La brass band més popular a New Orleans durant les darreres dues dè-
cades portarà al Pati de Nou Barris la seva combinació explosiva de vents 
en un concert que serà memorable. Vuit músics dalt de l’escenari que 
faran ballar tothom amb la seva barreja de música tradicional de brass 
band i second line amb funk, jazz i hip hop. La festa està assegurada!

Orquestra Simfònica de Sydney
14 de juliol

20 h: Orquestra Simfònica de Sydney 
(SCM Wind Symphony)
L’orquestra simfònica del Conservatori de Música de Sydney, la 
principal institució musical d’Austràlia, està  considerada la millor 
banda simfònica d’Oceania. El grup, dirigit per John Lynch, s’ha 
forjat una reputació d’excel·lència en l’escenari musical mundial 
i és capdavanter dins la nova música australiana. Aquest estiu 
actuarà al cicle L’Estiu, al Pati! i a la Conferència Mundial de Ban-
des Simfòniques i Ensembles (WASBE) que tindrà lloc a Buñol.

20 de juliol
19 h: Cabaret de Coop de Circ
Espectacle de circ amb artistes i companyies de Coop de Circ.
Ricky, el professor de tenis, ens presenta diferents números i 
tècniques de circ de la cooperativa. Malabars, clown, equilibris 
acrobàtics, manipulació d’objectes i aeris. Amb Irene Estradé 
(corda llisa), Lluís Gómez (pal xinès), Berta Junyent (trapezi), 
Sergio López (boleadores) i Leticia Garcia i Celso Pereira (mà 
a mà).

21 de juliol, a les 19 h
19 h: In Itinere, a càrrec de la Cia. Teatro 
d’Argenio
In Itinere és una performance sensorial-participativa i de 
compromís artístic: una sola persona per passi. L’espectador es 
desplaça amb l’artista en un quadricicle de pedals i fa un viatge 
acústic (amb auriculars) de set minuts. Una migració amb el 
cos i la imaginació, la celebració del viatge i dels somnis en una 
història que no és el que sembla. Un espectacle dedicat a les 
persones que per viatjar somien i a les que, per somiar, estan 
obligades a viatjar.

20 h: Circant, a càrrec de la Cia. Cuncurulla
A Circant un triangle de personatges es necessita, es rebutja, 
s’ajuda des de la força i la lleugeresa i s’uneix mitjançant el so i la 
música. Equilibris, música i poesia visual.

Coop de Circ al Pati!
20 i 21 de juliol


