
L’ESTIU, 
AL PATI!
PATI DE LA SEU DEL 
DISTRICTE DE NOU BARRIS
Del 2 al 17 de juliol de 2022



La cultura és un eix fonamental de la nostra societat. Bé és 
cert que alguns pensaran que aquesta és una frase buida 
de contingut, un tòpic recurrent, però he de dir-vos que 

res més lluny de la realitat. Tant en la vessant reivindicativa, de 
protesta, capaç de sacsejar emocions, com des del pur entrete-
niment sense més pretensions, sense cultura no podem viure. 
A Nou Barris això ho tenim més que clar i d’aquí l’esforç que 
dediquem a oferir-vos propostes de qualitat que, a més, siguin 
capaces d’anar més enllà dels nostres barris i esdevenir referents 
per al conjunt de la ciutat. El festival L’Estiu, al Pati! n’és un clar 
exemple. Un cicle amb un format fresc i gratuït –i en perfecta 
simbiosi per a l’època de l’any en què ens trobem– que ens apro-
pa espectacles de tota mena en un marc incomparable: el Pati de 
la Seu del Districte. Permeteu-me que us convidi, doncs, a gaudir 
del millor blues de Barcelona amb algunes de les actuacions que 
tindran lloc en el marc del reeixit festival que es fa cada any al 
nostre districte; del cicle Say it loud, que us mostrarà la riquesa i 
la influència de la música i la cultura afroamericanes al segle XXI, 
i també, finalment, del millor circ, de màgia i de bon cinema. Ja 
ho veieu. No cal anar lluny. A Nou Barris us tenim preparada la 
combinació perfecta entre la fresca de la vesprada estiuenca i els 
millors espectacles. Que en gaudiu!

Xavier Marcé, regidor del Districte de Nou Barris



PROGRAMACIÓ
Passats els anys pandèmics i el postpandèmic, enguany recuperem la versió tra-
dicional de L’Estiu, al Pati! centrada en una programació pròpia, que es desenvo-
luparà entre el 2 i el 17 de juliol.
 
No faltaran els clàssics Festival de Blues de Barcelona ni el Say It Loud, comple-
mentats amb altres activitats que fan de L’Estiu, al Pati! un programa d’activitats 
culturals apte per a tots els públics.

Dissabte 2 de juliol
19.30 h 
Centre de les Arts de Circ 
Rogelio Rivel
L’espectacle ARA és una mostra del treball artístic 
de l’alumnat de l’escola de les arts del circ Rogelio 
Rivel. En aquesta mostra s’ha elaborat un espec-
tacle a partir de la investigació individual dels 
alumnes de 4t curs. És una proposta d’intervenci-
ons curtes que inclou acrodansa, roda Cyr, trapezi, 
equilibris acrobàtics, pal xinès i corda llisa. 
Recomanat per a nens i nenes de més de sis anys.

Diumenge 3 de juliol
19.30 h 
Isaac Jurado
Màgia participativa i humor, a càrrec d’aquest il·lu-
sionista que viu per i per a la màgia des del 2002. 

Ha fet màgia a través de la ràdio, a la Cadena 
SER, amb els Especialistes Secundaris. També ha 
col·laborat setmanalment amb Betevé, al progra-
ma Connexió Barcelona, i ha participat en la 3a 
temporada de Mira el que has fet, sèrie de Movistar 
protagonitzada i escrita per Berto Romero i dirigi-
da per Javier Ruiz Caldera.



Dissabte 9 de juliol

FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA
L’any 2003, dos amics van prendre la decisió, que farien un festival de blues (la música més oblida-
da pels mitjans) al seu barri (una de les zones més oblidades de Barcelona). Així va néixer un nou 
festival de capçalera a la ciutat, que es faria a la Prosperitat. 
Aquest any 2022 fa vint anys d’aquesta primera edició i ho celebrem amb tres magnífics espectacles.

20.15 h 
Scaramanga
Desprès de molts anys junts a la banda de Dani Nel·lo, 
Hèctor Martín (guitarra) i Pere Miró (saxo baríton), comen-
cen la seva primera aventura junts. Han preparat un reper-
tori de composicions originals carregades de missatge i 
energia per no parar de ballar. Junt amb Abel Boquera al 
Hammond i Arnau Julià a la bateria, han creat una banda 
explosiva, que aporta exotisme, potència, ritme, elegància 
i humor. 

22 h 
Adrian Costa Blues Band
Adrian Costa és un dels representants més valorats del 
blues espanyol. Guitarrista amb una veu poderosa, no 
concep la música sense el ball. Acompanyat de Victor 
Puertas, David Salvador, Coke Santos i Martin Gracía 
Duque, ens farà ballar a ritme de blues, funk i soul barrejat 
amb les seves arrels llatines.

23.30 h 
Barcelona Big Blues Band & 
Lluis Coloma 
Lluís Coloma és l’ambaixador del blues & boogie-woogie 
a Espanya i és reconegut a Europa i Àsia com un virtuós 
del piano en aquests estils. La seva música té un especial 
toc personal que combina el blues i el jazz amb les seves 
influències musicals catalanes i espanyoles. 
Influenciat des de molt jove pels discos de Jerry Lee Lewis, 
Roosevelt Sykes i Alan Price, Lluís s’allunya a poc a poc 
dels estudis de piano clàssic per mostrar la sorprenent 
habilitat per al blues i el boogie-woogie. La seva força 
combinada amb els arranjaments d’Ivan Kovacevic cons-
trueixen un so salvatge, potent i sofisticat, a la vegada que 
no deixarà a ningú fora de la pista de ball.



Diumenge 10 de juliol
21.30 h 
Tarantination
El grup neix amb la idea d’oferir un espec-
tacle centrat en la música de les bandes 
sonores de les pel·lícules dirigides i produïdes 
per Quentin Tarantino. Transporten el rock, el 
blues, el surf, el punk i el funk, adaptant les 
cançons amb una enèrgica posada en escena. 

Ens conviden a cantar, ballar i a passar una 
bona estona.

Dijous 14 de juliol
21.45 h 
Cinema Cortos en femenino 
Cortos en femenino va sorgir el 2002 i té per objectiu l’exhibició i difusió de les produccions de 
curtmetratges realitzats per dones  (sense excloure els treballs codirigits en què hi hagi homes) a 
Espanya. 

El documental Oro Rojo, que també utilitza 
l’animació, està dirigit per Carme Gomila i 
va ser guardonat amb una Menció Especial 
del Jurat Internacional Short Film Festival de 
Berlín de l’any passat pel relat i de denúncia 
sobre les dones marroquines que recullen 
maduixes a Huelva.

Club Silencio, dirigida per Irene Albanell i 
amb guió de Lara Stoop, és una ficció de 
temàtica social sobre la relació d’una mare i 
una filla, un film que va sorgir l’any passat de 
la productora de l’ESCAC com un treball de 
final de grau.

Escamas. Dirigida per Katherina Harder, mostra la trobada entre una cosidora disconforme amb el 
seu cos després d’haver estat mastectomitzada i una dona transsexual. El treball ha estat produït 
per l’escola de cine Bande á part.

Sorda està dirigit per Nuria Muñoz-Ortín i Eva Libertad. Ha arribat a ser descrit com una cinta 
imprescindible del cinema feminista i una carta d’amor a la diversitat. Va ser premiada a la Semana 
del Cortometraje de Aranzuela i al Festival Enkarzine.

Acaba la llista amb Xmall, d’Alba Gutiérrez, actriu professional. Amb aquest treball de ficció inicia la 
seva carrera com a guionista i directora.



Dissabte 16
SAY IT LOUD AL PATI!
Després de tretze edicions a Barcelona, aquest festival és ja un referent de la cultura comunitària 
a la ciutat. A Nou Barris estan deixant la seva petjada des del 2018 i, tot i la irrupció de la covid, 
no sembla  que aquest festival que aposta per l’economia social relacionada amb l’àmbit cultural 
tingui la més mínima intenció d’abandonar el Pati del Districte. 

19 h 
Alba Careta Group 
ALBA CARETA presenta Alades, el seu segon disc 
com a líder dos anys després d’irrompre amb força 
a l’escena jazzística amb Orígens, un àlbum molt 
alabat pel públic i la crítica, que li va valer el Premi 
Enderrock 2018 a millor àlbum de jazz.
Després de cursar el màster en trompeta jazz al 
Conservatorium van Amsterdam, la líder d’Alba Ca-
reta Group torna a casa per continuar el seu projec-
te enèrgic, trencador i proper acompanyada dels 
músics més prometedors de l’escena catalana del 
jazz: Alba Careta, trompeta i veu; Luca Martínez, 
saxo i tenor; Roger Santacana, piano; Giuseppe 
Campisi, contrabaix, i Josep Cordobés, bateria.

20.30 h
Marina y su Melao
És un conjunt musical nascut a Barcelona, on la 
denominada bomba porto-riquenya pren prota-
gonisme al costat del seu barril i veus. Aquesta 
música s’expandeix en fusionar colors i sabors 
amb altres sons afrocaribenys. Marina Molina por-
ta cants originals i tradicionals per compartir-los 
amb instrumentistes de diverses nacionalitats.

22.30 h 
The Salsa Punk  Orkestra
Projecte nascut el 2020 sota la direcció de músics 
que acompanyen Lenin Güiroloco Jiménez, jun-
tament amb músics de Rollling Vibes Collective, i 
que han unit la seva passió per la salsa i el punk.
TSPO és una festa de guitarres distorsionades i 
ritmes afrocaribenys, fusionats amb clàssics im-
prescindibles del punk. Una proposta tan pionera 
com arriscada, amb moltes ganes de passar-ho 
bé!. Una formació en què els elements clau de les 
bandes de salsa i punk estan ben presents.



Diumenge 17
SAY IT LOUD AL PATI!

19 h 
Lia Kali
La cantant de Sibil·la3 presenta el seu projecte 
en solitari en el qual barreja soul i rap. Ofereix  un 
repertori de temes propis, acompanyada de grans 
músics. El seu directe transmet passió, dolor i 
autenticitat.

20.30 h 
Michelle David & 
The True-Tones
En buscar les arrels dels seus estimats gèneres 
musicals (rhythm & blues, R&R soul), els membres 
fundadors de la banda Onno Smit i Paul Willem-
sen van descobrir la música gòspel. Captivats per 
l’energia pura d’aquestes cançons, van decidir 
fer la seva pròpia versió juntament amb Michelle 
David (EUA). En els darrers cinc anys, la banda ha 
adoptat amb èxit diverses influències, que van des 
del gòspel tradicional fins a l’afrofunk, del soul al 
calipso i el gnawa marroquí.

22.30 h 
Double Jabs 
Doublel Jabs són els sospitosos habituals de 
l’escena de música jamaicana feta a Catalunya du-
rant les darreres dècades. Amb membres de The 
Cabrians, The Kinky Coo Coo’s, Amusic Skazz Band, 
Soweto, The Oldians o Ranking Soldiers, es pot dir 
que l’arsenal està servit. Han publicat amb el se-
gell Liquidator Music l’àlbum Million Dolar Reggae: 
una allau de ska, rocksteady i skinhead reggae.



Concerts i espectacles gratuïts.

Aforament limitat. 
Obertura de portes 30 minuts abans de l’espectacle.

Informació i programació completa:
barcelona.cat/noubarris/estiualpati


