




MÉS DE TRENTA ANYS D’EXCEL·LÈNCIA
El Blues & Ritmes presenta el que podria ser qualificat com un dels 
millors cartells dels seus 33 anys d’història: el debut a Catalunya 
de dues figures de gran rellevància històrica (Richard Thompson, 
eminència del folk-rock britànic, i Benmont Tench, pianista de Tom 
Petty & The Heartbreakers, que mai fins ara havia actuat en solitari a 
Europa), la unió explosiva entre Amadou & Mariam i els Blind Boys of 
Alabama, i una balsàmica nit de rock amb Jesse Malin.

Amb una llunyana primera edició, l’estiu del 1989 al Parc de Can 
Solei, i amb el Teatre Zorrilla -i, més tard, el Principal, ara Margarida 
Xirgu- com a seus del festival des de fa vint anys, el Blues & Ritmes 
ha brindat un munt de nits memorables (Albert King!, George Clinton!, 
Booker T & The Mgs!, Rosanne Cash!, Randy Newman!) als melòmans 
més exigents de la ciutat i als que, any rere any, ens visiten de la 
resta de Catalunya... i, fins i tot, de més enllà. Esperem que gaudiu 
d’aquests quatre concerts.

Bon Blues & Ritmes!

EL FESTIVAL

JESSE MALIN
Divendres 1 d’abril a les 20:00h
Teatre Margarida Xirgu

AMADOU & MARIAM 
& BLIND BOYS OF ALABAMA
Dissabte 2 d’abril a les 20:00h
Teatre Zorrilla

BENMONT TENCH
Dissabte 9 d’abril a les 20:00h
Teatre Zorrilla

RICHARD THOMPSON
Dissabte 23 d’abril a les 20:00h
Teatre Zorrilla

pàg 5

pàg 6-7

pàg 8-9

pàg 10-11

pàg 12-13

Blues & Ritmes



JESSE MALIN
Sad and Beautiful World

Amb Bruce Springsteen hi canta sovint. Billie Joe Armstrong, líder de 
Green Day, afirma que no s’entendria la ciutat de Nova York sense ell. 
Ryan Adams i Lucinda Williams, fans declarats, s’han ofert a produir-li 
discos. I qui l’hagi vist en concert, sigui en solitari o, al capdavant, fa 
ja més de vint anys, dels imbatibles D-Generation, sabrà perfectament 
que, la seva, és una forma genuïna i explosiva d’entendre la música 
en viu. Jesse Malin, poeta rock d’una ciutat, la dels gratacels, que ha 
retratat amb admirable punteria, obre el Blues & Ritmes havent estat 
destacat com a protagonista d’alguns dels millors concerts del 2020 per 
Rolling Stone i amb un magnífic nou treball (doble!) sobre renaixements i 
redempcions: Sad and Beautiful World. Un concert que et reconnectarà de 
ple amb la litúrgia del rock en directe. Brooklyn, Manhattan… Badalona!

Data: Divendres 1 d’abril, 20:00h
Lloc: Teatre Margarida Xirgu

Preu: 10€
Descomptes: No

Fitxa artística: 
Veu i guitarra Jesse Malin
Guitarra Derek Cruz
Baix James Cruz
Bateria Randy Schrager
Teclats Michael Hesslein



AMADOU & MARIAM & BLIND BOYS OF ALABAMA
From Bamako to Birmingham

Amadou & Mariam, icones de l’afro-pop, i Blind Boys of Alabama, 
llegendes longeves del gospel, tenen origens comuns: van començar a 
fer música en una institució per a invidents i han acabat triomfant a tot 
el món. Ara, un espectacle que el Blues & Ritmes presenta en rigorosa 
estrena catalana els fa pujar en un mateix escenari, on, per mitjà d’una 
estimulant mescla de r&b, gospel, pop i blues, evidenciaran que Mali i 
Alabama mai no han estat tan a prop. Amadou i Mariam, reverenciats per 
músics com Damon Albarn (Blur) i Manu Chao, són, des de fa temps, un 
dels principals ambaixadors planetaris de la música africana. Blind Boys 
of Alabama, amb cinc premis Grammy a les prestatgeries, han compartit 
discos amb Ben Harper, Peter Gabriel, Willie Nelson o Lou Reed. Dues 
cultures, un únic sentiment. Súperespectacle amb majúscules!

Data: Dissabte 2 d’abril, 20:00h
Lloc: Teatre Zorrilla

Preu: 22€
Descomptes: Sí

Fitxa artística: 
Veus Jimmy Carter, Ricky McKinnie, Ben Moore, Mariam Doumbia
Veu i Guitarra Amadou Bagayoko, Joey Williams
Baix Sam Dickey
Bateria Yves Abady



BENMONT TENCH
Un geni del piano

Va ser durant més de 40 anys un dels puntals de Tom Petty & The 
Heartbreakers, que desgraciadament no van actuar mai a l’Estat. A 
banda, però, la seva carrera com a pianista de sessió és d’aquelles 
que fan agafar vertigen. Fiqueu el nas, per exemple, en discos de Bob 
Dylan, Rolling Stones, U2, Aretha Franklin, Ramones, Roy Orbison i 
Johnny Cash, per citar només una brevíssima part del seu currículum, i 
hi trobareu el seu nom entre els músics convidats. Havia d’haver actuat 
al Zorrilla fa dos anys, però la Covid ho va frustrar. Ara, el heartbreaker 
Benmont Tench, amb un espectacle especialment dissenyat per a 
l’ocasió, visita finalment Badalona en el marc d’una d’aquelles vetllades 
íntimes i especials amb el segell del Blues & Ritmes. Un recital màgic 
a piano i veu amb un dels pianistes més excelsos del rock. No és cap 
tòpic: serà una nit irrepetible!

Data: Dissabte 9 d’abril, 20:00h
Lloc: Teatre Zorrilla

Preu: 24€
Descomptes: Sí

Fitxa artística: 
Piano i veu Benmont Tench



RICHARD THOMPSON
Solo Acoustic

Llibres, roses… i un concert de Richard Thompson! El músic britànic, 
entre els 20 millors guitarristes de la història segons Rolling Stone i el 
millor compositor del rock després de Bob Dylan en opinió de Los Angeles 
Times, salda finalment el seu vell deute amb els escenaris catalans per 
via, una vegada més, del Blues & Ritmes i com a colofó d’una diada de 
Sant Jordi amb tots els números per esdevenir inoblidable. Cofundador, 
amb només divuit anys, de Fairport Convention, la més gran institució 
del folk rock britànic, i protagonista, amb la seva dona Linda, d’un dels 
duets més encisadors de la música que tant ens agrada, Thompson fa el 
seu únic concert a Catalunya en acústic (format que l’ha fet mereixedor 
de diversos premis) i amb l’aval de ser reconegut com una veritable 
institució cultural al seu país. Richard Thompson, llegenda del rock. I 
de Sant Jordi.

Data: Dissabte 23 d’abril, 20:00h
Lloc: Teatre Zorrilla

Preu: 24€
Descomptes: Sí

Fitxa artística: 
Guitarra i veu Richard Thompson



Venda d’entrades : 

En línia  www.teatrezorrilla.cat

Taquilles  Dues hores abans de l’inici de qualsevol   
  espectacle que tingui lloc al Teatre Zorrilla, al   
  Teatre Margarida Xirgu i al Teatre Blas Infante de   
  Badalona.

Informació www.teatrezorrilla.cat 
descomptes 

Troba’ns a Oficines del Teatre Zorrilla
  Tel. 93 384 40 22
  comunicacio@badalonacultura.cat

  @bluesiritmes

La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis posteriors a la seva publicació (març 
2022) en funció de les instruccions o directrius de les autoritats sanitàries.

http://www.teatrezorrilla.cat
http://www.teatrezorrilla.cat
http://comunicacio@badalonacultura.cat
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