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PATI DE LA SEU DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS
Del 10 de juliol a l’1 d’agost

FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA
10 i 11 de juliol

R(OLES), FLAMENC AL PATI!
17 i 18 de juliol

SAY IT LOUD AL PATI!
24 i 25 de juliol

CIRC AL PATI!
31 de juliol i 1 d’agost

A Nou Barris, el mes de juliol s’ha convertit ja en sinònim de
cultura per a tothom i de vespres farcits d’espectacles singulars
al Pati del Districte. I és que, en aquest entorn únic, qualsevol proposta cultural adquireix un relleu especial. La màgia de
l’estiu i l’encís de l’espai, units a l’alta qualitat i la frescor de les
propostes que es programen, fan que venir a “L’Estiu, al Pati!”
sigui una experiència única.
Aquest any tornem a fer realitat aquest somni durant quatre
caps de setmana, des del 10 de juliol fins a l’1 d’agost. La fórmula és tan simple com efectiva: una mica de blues coincidint amb
la traca final del Festival de Blues de Barcelona, un sarpat del
flamenc que trenca amb tòpics i gèneres sota la marca R(oles),
un pessic dels estils musicals més actuals i eclèctics de la mà
del festival Say It Loud, i un polsim del circ que uneix tradició
amb modernitat. I tot, gratuït!.
L’any passat el certamen va ser un èxit malgrat tractar-se d’una
edició diferent marcada per la pandèmia. Aquest any seguirem
cuidant-nos tots i totes i respectant les prevencions, però veient ja molt més a prop la llum al final d’aquest túnel. Perquè ens
ho hem guanyat, veniu al pati de la Seu del Districte i celebrem
plegats l’estiu i la cultura!.
Xavier Marcé Carol
Regidor del Districte de Nou Barris

FESTIVAL DE
BLUES
DE BARCELONA
10 i 11 de juliol
Com l’any passat, obrim la programació de L’Estiu, al Pati! amb un
cap de setmana que posa fi a la programació del 21è Festival de
Blues de Barcelona (1 a 11 de juliol, pati de la Seu del Districte). I és
que els dos últims dies del festival, 10 i 11 de juliol, seran també els
primers de L’Estiu, al Pati!, amb una programació gratuïta a càrrec de
dues reconegudes formacions d’àmplia trajectòria: A Contra Blues
i Barcelona Big Blues Band & Spencer Evoy. Si voleu conèixer tota la
programació del Festival de Blues, visiteu el web www.festivalbluesbarcelona.com, on també podreu fer les reserves.
Les reserves ja es poden fer clicant aquí

En aquest enllaç també podeu reservar altres espectacles del Festival de
Blues no inclosos a “L’Estiu, al Pati!” a un preu de 10 euros

Dissabte 10
20.30 h

A Contra Blues
A Contra Blues és sens dubte una de les millors bandes del panorama europeu actual, amb catorze anys de carrera musical, més
de set-cents cinquanta concerts i set treballs discogràfics. Des del
seu debut no han parat de tocar als més variats escenaris, des dels
carrers de Barcelona fins als grans festivals europeus. La seva posada en escena és una experiència única plena de força, solidesa i
empatia amb l’audiència. D’entre els festivals en què han participat
destaquen Sonorama (2019), Santander Music (2019), Interestelar
Sevilla (2019), Festival Internacional de Blues de Cerdanyola (2017,
2013, 2011), Festival Internacional de Blues de Cáceres (2017, 2013),
Festival de Jazz de Sant Adrià del Besós (2017), Olsztyn Blues Nights
(Polònia 2015), L’Isle d’Abeau Blues Party (França 2015), Bluesfestival
Basel (Suïssa 2015), Frederikshavn Blues Festival (Dinamarca 2014) i
Notodden Blues Festival (Noruega 2014).

Diumenge 11
20.30 h.
Barcelona Big Blues
Band & Spencer
Evoy
Sota la direcció del contrabaixista Ivan Kovacevic, la Barcelona Big Blues Band ofereix un so
energètic, salvatge i sofisticat.
Kovacevic s’aplica a la Big Band
tota l’experiència i el criteri
que ha anat adquirint en petits
combos i el resultat és un torrent sonor en la tradició de bandes com
les de T-Bone Walker o Johnny Otis. Kovacevic ha col·laborat amb Dani
Nel·lo, Ray Gelato, Myriam Swanson, Mike Sanchez, Drew Davies, Greg
Piccolo, Steve Lucky & Carmen Gettit, Mark Tortorici, Agusti Burriel,
Blas Picón, Big Dani Pérez i Lluís Coloma, entre d’altres.
Saxofonista i cantant canadenca establert a Londres i líder de
la banda MFC Chicken, Spencer
Evoy ha aconseguit portar el so
de saxo tenor al rock’and’roll i
al garatge d’una manera molt
personal. L’explosiva aposta de
Spencer és hereva directa del
so Pacific Northwest amb una
suada recepta de Frat Surf-Garatge-RnR.

R(OLES),

FLAMENC AL PATI!
17 i 18 de juliol
El segon cap de setmana de L’Estiu, al Pati! ens ofereix una nova edició
de la programació de flamenc “R(oles)”, una proposta que vol trencar amb els rols i tòpics del gènere sense renunciar a l’autenticitat, la
força i la idiosincràsia d’aquesta disciplina. Des dels seus inicis, R(oles)
dona visibilitat a l’enorme talent que molts i moltes artistes estan
aportant, des d’aproximacions ben diverses, a aquest art immortal.
Enguany, l’edició ve amadrinada per La Shica, cantant pop espanyola
que fusiona dansa, ballet, copla i sons urbans i que ha compartit escenari amb artistes com Martirio, Bebe, Jorge Drexler, Pau Donés, Manuel
Carrasco o Rosendo. Pel fet que es troba maternant La Shica no podrà
estar físicament a R(oles), però la tindrem col·laborant en la distància a
través d’un vídeo online on mostra el seu suport al projecte.
Les reserves estaran disponibles a partir del 12 de juliol clicant aquí

Dissabte 17
20.30 h

Flamenco Queer
Amb una qualitat exquisida en
l’execució del baile i el cante,
Flamenco Queer desmunten el binarisme tradicional a
través de l’empoderament en
la diversitat i d’una força brutal
que arrasa amb els estigmes.
El seu projecte, que ben segur
arribarà molt lluny, no només
és emergent: també és necessari.

22.30 h

Alba Carmona
Després del seu pas per Las Migas, la
necessitat de créixer i seguir creant va
portar l’artista catalana Alba Carmona a
continuar amb la seva carrera en solitari. “Jo canto” és la nova aposta musical
d’una de les veus amb més personalitat
del moment. Una combinació de delicadesa, veritat, poesia i subtilesa que es
troben presents a la seva veu, musicalitat, estètica i posada en escena. Alba
Carmona canta des de l’ànima i això
s’imposa amb tanta força que no hi ha
lloc per al dubte. És un luxe comptar
amb ella en aquesta edició de R(oles).

Diumenge 18
21.30 h

La Prenda Roja
La Prenda Roja és un projecte acabat de sortir de forn però amb integrants que compten amb una consolidada carrera professional en
el gènere del flamenc. Tres cantaoras, compositores i amigues ens
ofereixen un repertori format per temes propis i adaptacions del cante
més ortodox fent servir l’electrònica i la música urbana. Una proposta que vol trencar amb els estereotips del flamenc més tradicional i
que, sota el concepte de “Flamenc en vermell”, utilitza el simbolisme
d’aquest color a l’estètica i a les lletres per explicar el que representen:
força, llibertat, sororitat i empoderament.

SAY IT LOUD AL PATI!
24 i 25 de juliol
El 24 i 25 de juliol arriben els concerts de l’edició del Say it Loud al Pati,
un producte propi i diferenciat del Say it Loud d’àmbit ciutat però que
comparteix el mateix esperit pel que fa a la qualitat musical de les
propostes. Say It Loud posa la cultura afroamericana al centre i reivindica el paper que l’art té com a vertebrador de les comunitats i de
les idees transformadores, mostrant així tota la riquesa i la influència
de la música i la cultura afroamericanes al segle XXI.
Les reserves estaran disponibles a partir del 12 de juliol clicant aquí

Dissabte 24
19 h. Lauren Nine & AWWZ

Naughty significa entremaliada, dolenta o desobedient. Així es titula el nou E.P. compost per 4 tracks
on la cantant Lauren Nine i la DJ/Productora AWWZ
han unit forces per mostrar la seva nova faceta
experimental, fresca i plena d’energia, expressant
que sortir de la zona de confort i trobar-se en un
punt mig és una experiència única, apoderant i molt
gratificant. Del toc electrònic de “Dime qué quieres saber” als aires més hip-hop del seu primer single “Naughty World”, passant pel
RnB en català de “Surt del meu cap” o el garage d’inspiració londinenca de “Tonite”,
Naughty és un projecte que reivindica el paper de la dona productora musical en la
indústria i que ara porten als escenaris en una fusió d’estils i emocions.

21 h. Telewawachi Kilili

Col·lectiu de vuit músics residents a Barcelona que,
units per la seva passió per la música etíop, s’embarquen en un viatge exploratori pels hipnòtics sons
de la banya d’Àfrica impregnat de colors psicodèlics,
harmonies jazzístiques, ritmes llatins, sabors afroamericans i deliris avant-garde. Tot un periple d’anades i vingudes que es veu reflectit en el seu primer
disc de estudi titulat “Otus Scops” i en un potent
directe que convida a ballar i gaudir al son d’aquesta poció sonora, barreja de temes
de collita pròpia i interpretacions de clàssics etíops com Hailu Mergia, Mulat Astatke,
Getatchew Mekurya o les germanes Bekele.

23 h. Hip Horns Brass Collective

Hip Horns Brass Collective és una brass band barcelonina que combina elements del
hip hop, el funk i el jazz en una poderosa mescla que infon molt bones vibracions. La
formació compta amb tres generacions de músics de jazz i música moderna i inclou
des de músics amb més de vint anys d’experiència i referents de la música de New Orleans fins a
brillants músics i músiques que acaben de sortir del
conservatori o que estan ampliant els seus estudis.
Aquesta combinació de formació i bagatge els ha
permès trobar la fórmula d’un so únic que diferencia
Hip Horns de la resta de projectes d’aquest tipus a
Europa. A L’Estiu, al Pati! comptaran amb diverses
col·laboracions de cantants i MC’s per acabar d’arrodonir el seu potent show.

Diumenge 25
19 h. Memi Sillah Group

Cantant i trompetista, Memi Sillah va iniciar la seva
carrera musical en el món de la música jamaicana
amb projectes propis i participant amb diferents
artistes i enregistraments com el disc “Million Dollar
Reggae”, amb Double Jabs. Després de descobrir
el jazz, Memi Sillah Group és el projecte personal de
l’artista on vol acostar els dos gèneres en una clara
aposta per la tradició de la música d’arrels negres i
per la innovació de la fusió d’estils. El grup està format per cinc músics que utilitzen els ritmes caribenys i les harmonies del jazz per crear una mescla dolça i
sofisticada i un directe màgic.

21 h. Gregori Hollis

El jove trompetista català Gregori Hollis destaca per
la seva versatilitat no només com a intèrpret i solista,
sinó també com a compositor i arranjador. Format
amb la solista internacional Mireia Farrés, el novaiorquès Greg Gisbert i el reconegut saxofonista català
Llibert Fortuny, entre d’altres, durant els darrers anys
ha aprofundit en el gènere afrocubà i el resultat és el
seu nou àlbum “Landing”, un treball on les melodies
i els ritmes llatins prenen forma mitjançant l’àmplia paleta sonora del jazz. A
través d’un repertori basat exclusivament en composicions originals, la sonoritat del grup sorprèn per la seva frescor, autenticitat i mal·leabilitat, virant en
ocasions cap a un llenguatge més modern o fins i tot exhibint aires reminiscents del flamenc mediterrani.

23 h. Mancha ‘E Plátano y su Corillo

Mancha ‘E Plátano és un grup de percussió, cant, poesia i ball enfocat a la
bomba, música afro-descendent que neix a les hisendes sucreres al segle XVI
a Puerto Rico. Les artistes porto-riquenyes Ámbar Rosado, Daniela Torres, Marina Molina i Isadora
López, tenen com a objectiu exposar l’experiència
de la bomba a nous públics al seu voltant, donant a
conèixer els seus càntics, ritmes i passos que porten
la història de les seves dones, esclaus i cimarrons.
Per a l’ocasió ens brindaran un show en format big
band, acompanyades de cinc músics.

CIRC AL PATI!

31 de juliol i 1 d’agost
Per posar fi a la programació de L’Estiu, al Pati!, enguany us oferim el
circ per a tots els públics del col·lectiu TQM amb el seu espectacle
“VoloV”. Nascut de la unió dels artistes Tanja Haupt i Nacho López
(Circonautas), Asvin López i Toni Gutiérrez (La Fem Fatal), Mila Martínez i Matias Kruger, artistes tots d’àmplia trajectòria i procedents
del circ, la música i la dansa, TQM és col·lectiu consolidat on el bagatge, la qualitat i l’amor per la professió van de la ma.
Les reserves estaran disponibles a partir del 12 de juliol clicant aquí

19.30 h

“VoloV”, del col·lectiu TQM
“VoloV” és un vaixell en constant moviment, una
nau que es trasllada sense rumb d’un paisatge
a l’altre pel mar, per l’aire i fins i tot per la sorra
del desert. El guia la música de cada paisatge, el vent, els insectes, les tremolors, la
quietud i l’acció. L’ara és l’ara, i el present
només els pertany a ells i elles. Busquen
altres mons, altres maneres, altres territoris, nous espais que evoquen els ocells,
els astres, els indrets plens de sorra i d’aigua.
Metàfora del viatge emocional de la vida, “VoloV” ens mostra el trànsit en si mateix, un trànsit
sense rumb fix, ple de sensacions i descobriments, que
representa el camí i la permanent exploració que suposa la vida. Un
espectacle que divertirà i farà reflexionar a grans i petits.

MESURES DE SEGURETAT PER LA COVID-19
• L’aforament i la disposició del seients compleixen les distàncies de
seguretat requerides.
• L’accés i el desallotjament dels espais s’ha de fer de manera esglaonada i sota control del personal d’acomodació per garantir la
distància de seguretat.
• Per accedir als espectacles és obligatori haver fet reserva prèvia.
• Cal mantenir una distància de seguretat de 1,5 m al pati i a les cues
per entrar i sortir i per accedir als lavabos i al bar.
• Desinfectem periòdicament els lavabos i diàriament pati i escenari.
• Si penses que pots tenir símptomes de covid-19 o has estat en
contacte amb algú diagnosticat, queda’t a casa.

#Estiualpati

