


SEGUEIX-NOS!

barcelona.cat/convent-sant-agusti
@ConventAgusti

ajuntament.barcelona.cat/
biblioteques/bibfbonnemaison
@Bibliotecafrancescabonnemaison

Disseny:
@Oriolvlat

TOTES LES ACTIVITATS, 
SÒN GRATUÏTES!

30 DE JUNY 
7 i 14 DE JULIOL

ON?

C.C. Convent de Sant Agustí
C/ Comerç, 36
08003 Barcelona
93256500

Biblioteca Francesca Bonnemaison
C/ Sant Pere Més Baix, 7
08003 Barcelona
932687360

El C.C.Convent de Sant Agustí i la Biblioteca Fran-
cesca Bonnemaison organitzen Zero3, Altaveu d’Ac-
cions Culturals, un cicle que té com a finalitat oferir 
diverses propostes artístiques i culturals al barri 
de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

En aquesta primera edició ens endinsarem al món 
del blues amb les audicions de Diego Armando Dj, 
que ens aproparà aquest gènere per tal de descobrir 
la seva evolució fins als nostres dies, i amb tres pro-
postes musicals tan heterogènies com seductores 
d’Esperit!, Iniche i Namina.

DIVENDRES 

Audició El món fascinant del Blues
Música negra a l’Amèrica Blanca.
 
A càrrec de DiegoArmando DJ 
Horari: 19 a 20.30h
Lloc: Bibl.Francesca Bonnemaison 

En aquesta primera audició ens endinsarem 
als orígens del Blues i a les primeres repre-
sentacions musicals afroamericanes. 

ZERO3 ALTAVEU D’ACCIONS CULTURALS 30 DE JUNY

Concert en directe: 
ESPERIT!

A partir de les 21h
Lloc: Claustre del Centre Cívic 
Convent de Sant Agustí

Esperit! El projecte més personal de Mau 
Boada, a mig camí entre home-orquestra i un 
multiinstrumentista il·luminat i somrient que 
ens acompanyarà en un viatge entre cançons 
bressol i sons tel·lúrics.

DIVENDRES 

Audició El món fascinant del Blues
Una història entre dos rius. Níger i Mississipi.  

A càrrec de DiegoArmando DJ 
Horari: 19 a 20.30h
Lloc: Bibl.Francesca Bonnemaison 

En aquesta segona audició navegarem en 
una barcassa i ens endinsarem en els deltes 
del Mississipí i del Níger, per observar les 
connexions entre els griots i els bluesmen. 

7 DE JULIOL

Concert en directe: 
INICHE

A partir de les 21h
Lloc: Claustre del Centre Cívic 
Convent de Sant Agustí

Iniche en Bambarah significa donar gràcies a 
la vida i estar en pau. Música viva i ancestral, 
basada en la saviesa i quotidianitat del desert 
de Mali. Música sagrada i blues de Mali.

DIVENDRES 

Audició El món fascinant del Blues
El Blues més enllà dels cànons.  

A càrrec de DiegoArmando DJ 
Horari: 19 a 20.30h
Lloc: Bibl.Francesca Bonnemaison 

L’última audició la dedicarem a la gran influ-
ència que el Blues ha tingut i continua tenint 
en la creació contemporània. 

14 DE JULIOL

Concert en directe:
NAMINA

A partir de les 21h
Lloc: Claustre del Centre Cívic 
Convent de Sant Agustí

Namina ens acompanyarà en aquest viatge, 
concretament amb el seu nou disc titulat Ígnia 
(Microscopi), que navega entre el xiuxiueig a 
cau d’orella i el crit esgarrapat i en què una 
boira de blues amara les cançons.


