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XI SANT ANTONI REGGAE SPLASH 
 

Torna una nova edició del Sant Antoni Reggae Splash, un consolidat festival de música jamaicana 

englobat dintre de la Festa Major del Barri de Sant Antoni i que aquest any torna de nou carregat amb la 

millor música reggae. Encapçalaràn el cartell els cantants U-Brown (Jamaica), Solo Banton (Uk) i Alex 

Bass (Bcn), i als controls tindrem a Nyahbingi Sound (Bcn) i Babel Sound Sistema (Bcn). Una de 

les novetats d'aquest any serà el potent equip de so artesanal que serà utilitzat al festival cortesia de 

Babel Sound Sistema, que assegurarà una edició plena de vibes i cultura jamaicana. 

 

Tot això el proper dissabte 17 de gener a la carpa ubicada a l'Avinguda Mistral de Barcelona (entre el 

carrer Rocafort i el carrer Entença) de 21:30 a 02:00 de la nit. L'entrada val només 9€ i inclou consumició. 

 

Punts de venda anticipada: 

 

Daily Records (Carrer Sitges 9)  

Xpressing Underground Clubs (Carrer Valencia 196 y Carrer Balmes 69)  

Bar Prize (Carrer Floridablanca 130, de 19h a 03h) 

 

Premsa i dubtes: info@nyahbingicrew.com  

 

Informació actualitzada dels artistes i del festival: https://nbcproduccions.wordpress.com/sant-antoni-

reggae-splash/ 
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ARTISTES 2015 
 

U-Brown (Jamaica) 

 

Originari de Kingston, Jamaica, U-Brown va créixer fortament influenciat per singjays com U-Roy, Big 

Youth, Dennis Alcapone o Prince Jazzbo, començant la seva carrera amb Silver Bullet Sound System a la 

dècada dels 70, i posteriorment substituïnt a U-Roy al capdavant de King Tubby's Hi-Fi. Va gravar als 

seus inicis per productors com Yabby You o Bunny Lee, per poc més tard signar amb Virgin Records, 

segell amb el que va editar diferents àlbums. Al 1977 va fundar la seva pròpia discogràfica "Hit Sounds". 

Hits com "Tu Sheng Peng" o "Weather Balloon" fan d'U-Brown un dels pilars de l'early dancehall i el 

reggae dels anys 70 i 80. 

 

 

 

Solo Banton (Uk) 

 

Després d'una llarga carrera com a sound-man i productor de reggae, Solo Banton va començar a gravar 

com a cantant un cop va conéixer a Kris Kemist del segell Reality Shock, amb el que va editar "The 

Warning" i automàticament es va convertir en un dels artistes de referència de l'escena britànica. Gran 

"entertainer", amb un estil inspirat en el vell deejay style, Solo Banton ha treballat amb productors i artistes 

de la talla de Jahtari, Mungos Hifi o Dubkasm. Amb dos àlbums al mercat, "Walk Like Rasta" i "Higher 

Levels", i un bon número de singles, aquest artista anglosaxó actua regularment per tot el món oferint 

shows plens d'energia i good vibes. 
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Alex Bass 

 

Cantant de la banda de Badalona "The High Connection", Alex Bass és una de les joves promeses de 

l'escena reggae-dancehall nacional. Bona mostra d'això és el seu primer i recent EP, "Respect Reggae 

Music", disponible des del passat 15 d'octubre. 

 

Nyahbingi Sound 

 

Sempre en contacte amb l'actualitat jamaicana, Nyahbingi Sound va oferir el passat 18 de gener la seva 

primera actuació a Barcelona després de tres anys de parada a boxes, i ho va fer precisament al X Sant 

Antoni Reggae Splash, acompanyant a artistes de la talla d'Hermano L, Sr Wilson o Benjammin. Amb 15 

anys de vida, aquesta formació barcelonina va aconseguir ser un dels primers “sounds” espanyols en 

traspassar fronteres per actuar a diferents clubs i festivals europeus, acompanyant a artistes com Alton 

Ellis, Bitty McLean, Ziggi, General Levy o U-Brown entre d'altres. Format per Pep Cool Steady, Leggo, 

Rochisteady, Miss Van Wine i Chalsbwoy, Nyahbingi Sound és sens dubte un dels col·lectius de 

referència de l'escena jamaicana nacional. Do the reggae! 

 

 
 

Babel Sound Sistema 

 

Roots reggae, dub, bones vibes i un so demolidor és el que ofereix Babel Sound Sistema, que amb el seu 

equip artesanal (construït a mà) és capaç de treure les millors sonoritats de la música jamaicana que més 

ens agrada. Jahel Bafana és el seu cap pensant i també el seu selector i dj. Strictly reggae music! 

 

 



 

XI SANT ANTONI REGGAE SPLASH 
 

 

info@nyahbingicrew.com - +34933299698 - www.nyahbingicrew.com 

 

 

ORGANITZACIÓ I ÚLTIMES EDICIONS 

 

El Sant Antoni Reggae Splash existeix gràcies a la col·laboració de l'Associació de Veïns del Barri de Sant 

Antoni, Bar Prize i l'empresa de producció d'events i management d'artistes NBC Produccions. Amb 10 

edicions a les seves esquenes, i amb la participació d'artistes de la talla de Morodo, Hermano L, Dr Ring 

Ding, Tippa Irie o Bitty McLean entre d'altres, aquest veterà festival s'ha consolidat com un dels festivals 

de referència de la ciutat comtal. 

 

 


