SEGUIM PROLONGANT LA MARCA ALTAVEU
El Festival Altaveu torna als barris amb un cicle de cinc concerts, en horari de vermut, a Cal
Ninyo, La Cooperativa- Molí Nou, Camps Blancs, Marianao i a Casablanca.
Aquesta primavera tornem a portar la música a l'extraradi, per apropar sensibilitats i
descobrir músiques allà on no es prodiguen habitualment. L’experiència de l’any passat ens
anima a seguir en aquesta línia per fer de l’Altaveu una marca de ciutat que treballi per obrir
camins musicals, compartint els relats d’artistes que van més enllà dels discursos habituals
de consum.
Així doncs, aquest any apropem les sensibilitats personals de la cançó d’autor de Jordi
Lanuza (líder del grup Inspira) basada en el pop rock més contemporani, l’actitud
experimental i, a la vegada, pròxima d’Esperit! (Mau Boada, Sant Celoni 1981) amb tots els
seus artefactes electrònics per construir un territori propi; les propostes d’homenatge a Bob
Dylan, d’una banda, per part de Jokermen, un quintet barceloní que rescata algunes joies del
repertori del poeta de Minnesota, i dels Smoking Stones que porten anys a l’altra cara del
mirall del grup de Mick Jagger i Keith Richards. I acabarem amb el gran pianista Lluís
Coloma que ens mostrarà els camins del boogie i del Rythm&Blues, per gaudir de la música
amb ànima.
La música arriba als barris de Sant Boi per compartir estones de felicitat i obrir camins a la
cultura popular feta música.

Jordi Turtós
Director Artístic Festival Altaveu

ALTAVEU ALS BARRIS ÉS u na iniciativa que vol apropar la música als barris amb una sèrie
de concerts que programa l’equip que fa possible l’Altaveu.
Es tracta d’un programa nodrit per una sèrie de concerts que es faran als Casals de Barri de
la ciutat, en un format de concert-aperitiu.
Un cicle de concerts que tindrà lloc durant la primavera. Es desenvoluparà durant 5
dissabtes del mes d’abril i maig i i totes les actuacions que conforman el cartell seran de
caràcter gratuït.
El tret de sortida serà el 6 d’abril, iniciant-se així un programa que arribarà fins el 11 de maig,
als Casals de Barri de Cal Ninyo, la Cooperativa, Camps Blancs, Marianao i Casablanca.
A l’hora de fer-se la selecció de grups i solistes s’ha prioritzat en la diversitat estilística de
les propostes.
Aquest és un petit circuit heterogeni amb propostes d'estètiques molt diverses perquè
tothom hi pugui trobar la seva.
La protagonista, com sempre, és la música, els escenaris són els barris i l’espais, els casals
municipals .
És per això que l’Altaveu als Barris aposta per programar música de qualitat en un format de
proximitat. Aquest cicle és una altra manera de formular la relació entre l'escenari i el
públic: busca tant apropar la música als ciutadans i ciutadanes, com a tots i totes elles a la
música.
A PARTIR DE 6 D’ABRIL DE 2019
La celebració de la 31a edició del Festival Altaveu comptarà amb aquesta extensió durant la
temporada de primavera. Amb el mateix esperit de celebració de la música de sempre,
volem arribar a tots els barris de la ciutat amb un cicle que durant 5 dissabtes dels mesos
d’abril i maig, ampliant la diversa programació que oferirà durant el 2019 l’Altaveu.

L’ALTAVEU ALS BARRIS PRETÉN
· Consolidar una programació musical de qualitat als barris.
· Fomentar la implicació d’un públic actiu associat al projecte i al seu territori.
· Crear i consolidar nous públics, facilitant la participació de públics més amplis, amb
cabuda lògicament del familiar, per exemple, en horari del vermut.
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PER QUÈ UNA INICIATIVA COM ALTAVEU ALS BARRIS ?
La tradició musical a Sant Boi ve de lluny i Jordi Turtós, l’actual director artístic del festival
ho té present:
“La idea parteix de la necessitat, per part de l’Altaveu, de mostrar a la ciutat de Sant Boi, la
seva riquesa musical així com la potencialitat de la música que es fa a casa nostra, a l’hora
de crear una identitat cultural pròpia que, des d’un temps enrere, fa de la ciutat un referent al
Baix Llobregat i, per extensió, dins la cultura catalana contemporània d’avui en dia. Dit d’una
altra manera, volem ajudar a refermar l’autoestima de la ciutat pel que fa a la seva música”.
“Perquè creiem que la música és una poderosa eina per desenvolupar la curiositat, per
entendre el món que ens envolta i generar una autoestima que neix als barris de manera
aglutinant i col·lectiva. I és que, a fi de comptes, la música ens fa feliços i ens fa millors
persones; i ens permet guanyar llibertat, trencar prejudicis i consolidar un criteri propi
davant el món que ens envolta”, afegeix Jordi Turtós.
“ALTAVEU ALS BARRIS” arriba amb la voluntat de quedar-se, de convertir-se en un fita
musical que cada primavera ens ajudi a escoltar i descobrir, a través de la música, que
podem arribar més lluny.

ALTAVEU ALS BARRIS 2019
JORDI LANUZA
12:00H
6 D’ABRIL | CAL NINYO
Jordi Lanuza és l’ànima d’Inspira, un grup de culte de l’escena barcelonina.
Ha aparcat puntualment el seu projecte principal per presentar un grapat de cançons que
només poden ser cantades en primera persona. “Com a casa” és el seu primer disc en
solitari, signat amb nom i cognom on presenta la seva faceta més íntima.
Jordi Lanuza se serveix tan sols de la guitarra acústica i és que en aquest disc no hi ha trucs
ni hi ha artificis, ja que ens toca i canta tal i com ho faria en la intimitat de la seva llar. Per
aquest motiu, Jordi Lanuza ha volgut enregistrar les cançons amb la complicat dels seus
amics de sempre, Pau Vallvé i Dario Vuelta, i en un entorn tan familiar com la Molería, el seu
local d’assaig habitual.
El concepte del títol es fa extensiu també a les lletres. Els temes quotidians s’imposen i
salten al primer pla. L’amor, la família, els dubtes i pors del dia a dia, l’esperança per demà.
Tot càlid, tot senzill, tot proper, però alhora obrint la porta a les dimensions més màgiques i
evocatives del dia a dia.

Foto: Pau Vallvé

JOKERMEN
12:00H
13 D’ABRIL | CASAL DE BARRI DE LA COOPERATIVA
Jokermen són una banda que ret homenatge a aquell Dylan que el 25 de Juliol de 1965 va
pujar a l’escenari del Festival de Folk de Newport, Nova York i, quan tothom esperava el
cantautor amb la seva guitarra acústica, va aparèixer amb una Fender Stratocaster i una
banda de Rock’n’roll, la Paul Butterfield Blues Band. El públic el va escridassar, però, al seu
senyal, els músics van apujar el volum dels seus amplificadors…
El grup intenta seduir tant els fans del bard de Minnesota, com aquells que sols volen gaudir
d’una nit de Rock’n’roll. Tal i com va dir el Bob Dylan mateix: “si algú vol escoltar les cançons
tal i com estan als discs, que es quedi a casa escoltant els discs”.
Els Jokermen són Alberto Dumall (Guitarres acústiques i elèctriques de sis i dotze cordes,
harmònica i veu), Manel Miquel (Guitarra electrica, lap steel i veus), Ricard Moya (Teclats,
ukulele i veus), J. Bassman (Baix i speeches) i Hug Salvat (Bateria i veus).



Foto: Arxiu Jokermen

SMOKING STONES
12:00H
27 D’ABRIL | CAMPS BLANCS
Pioners i segurament uns dels inventors del fenomen avui conegut com a bandes tribut, des
de 1995 SMOKING STONES porten la música i l'ànima dels ROLLING STONES allà on actuen.
Són considerats com una de les millors bandes tribut a THE ROLLING STONES de tot el món.
Són una de les poques bandes tribut que han gravat discos (5) i un d'ells compta amb les
col·laboracions de Carlos Tarque, Jaime Urrutia, Leiva, Sidonie, Burning, Ariel Rot, Coque
Malla, Carlos Segarra, etc…
El seu repertori és un viatge per totes les èpoques de THE ROLLING STONES i els seus
directes són potents, explosius i emocionants.
A Sant Boi, ens presentaran una actuació en format de duo (Sergio Ortiz, veu, guitarra i
harmonica i Brutus a la guitarra i a la veu) ; el repertori ve a ser el mateix però amb algunes
cançons típicament acústiques dels Stones, sense oblidar els grans hits en versions
adequades al format.
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ESPERIT!
12:00H
4 DE MAIG | MARIANAO
Després de solcar mig món amb multitud d’aventures musicals, però sobretot amb Les Aus,
ara Mau Boada (Sant Celoni, 1981) presenta el seu projecte més personal,Esperit! Un
home-orquestra que ens fa viatjar amb cançons de bressol al·lucinògenes, folk tripós, sons
tel·lúrics, fresses i escapades al circ. Malgrat la seva joventut, Mau Boada ja ha deixat la
seva empremta en una vintena llarga de discos. Es fa present en l'underground de Nova York
amb la mateixa naturalitat que a Sant Celoni o a l’Heliogàbal, o com quan girava per Europa
en una companyia de circ. Els seus concerts són sempre imprevisibles i transiten per
camins inesperats, portant el públic al límit de la hipnosi. Un multiinstrumentista il·luminat i
somrient. Una música que neix lliure i flueix lliure.
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LLUÍS COLOMA
& Balta Bordoy
12:00H
11 DE MAIG | LES MUSES
Lluís Coloma ofereix una música personal i un repertori que, unint tradició i originalitat,
fusiona de manera natural i innovadora la música de Nova Orleans, el Rhythm &amp; Blues,
el Boogie Woogie, el Rock, el Blues... Un espectacle intens i ple d’energia, on que envolta al
públic ràpidament abandonant-se als ritmes frenètics i trepidants, juntament a la passió i el
sentiment de la interpretació de Coloma, que viu cada un dels seus concerts com un acte
total.
Una música directa i fresca que arrenca ovacions i crea una atmosfera hipnòtica capaç de
transportar el públic en viatges apassionants.
Els concerts de Lluís Coloma són simplement un desbordament d’entusiasme. Lluís Coloma
aquest cop uneix forces amb el gran guitarrista mallorquí Balta Bordoy, un dels més sòlids i
experimentats músics de Blues de les illes, aportant un punt d'elegancia i riquesa sonora.
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ESPAIS
CAL NINYO

(Carrer Major, 43, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona).
CASAL DE CAMPS BLANCS
(Carrer Salvador Seguí, 2, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona).
CASAL DE COOPERATIVA
(Carrer Pau Casals, 7, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona).
CASAL LES MUSES DE CASABLANCA
(Carrer Badajoz, 2, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona).
CASAL DE MARIANAO
(Carrer de Miquel, 2, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona).
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