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Aquest mes de març la Sala Paüls proposa una iniciativa, si més 
no, curiosa, una exposició de disseny gràfic. Ens fa molta il.lusió 
presentar la Història gràfica del Festival Internacional de Jazz de 
Terrassa, a través dels seus propis cartells.

D’aquesta manera, enguany, la Sala Paüls, s’uneix al Festival més 
important de la ciutat, des de fa 42 anys ininterromputs i que ens ha 
semblat que podem aportar el nostre granet de sorra.
Podreu veure tots els cartells del Festival, des del primer cartell del 
1982, fins a l’últim de la 42a. edició d’aquest any 2023...
Entre ells, el “cartell maleït” del 1992...! 
 
Exposant aquesta Mostra, convidem a fer una divertida revisió, 
revivint, un a un, els cartells, que vistos amb perspectiva, són una 
experiència molt interessant, per la seva diversitat de conceptes, 
varietat d’estils, reptes en les propostes i de dissenys molt diferents 
entre ells.

Vull agrair a l’equip que actualment, fa funcionar la màquina 
d’aqueslla llavor heretada de la Jazz Cava, que encapçala en Valentí 
Grau, na Susanna Carmona i en Marc Ribera, per la seva eficàcia i 
dedicació perquè tot vagi rodant endavant.
Tot el meu respecte, admiració i agraïment… Felicitats…!

Jordi Paüls

Encara recordo, que de molt jovenet, seguia el cercavila d’un camió ple de 
músics, que prèviament l’havien adaptat, traient la lona de la caixa i lligant 
un piano a la cabina del fons i tocant dixieland… Era fantàstic !
Quin record tan entranyable, són d’aquelles coses que et marquen i et 
queden de per vida !

També vull aprofitar per retre un homenatge personal agraint als promotors 
que han fet i fan possible que aquest Festival sigui el que és, i als qui mai 
els hi podrem agrair prou.
Els amics, en Josep Maria Farràs, n’Adrià Font, entre molts altres, amb 
la seva convicció, creença i fe en el jazz, van crear la mítica Jazz Cava del 
carrer Sant Quirze, 24 i que amb tenacitat i persistència han aconseguit 
que el Festival de Jazz de Terrassa, sigui avui un dels Festivals de jazz 
més importants del món amb reconeixement internacional. 

I una petita anècdota personal, que em vincula a aquesta gent del jazz, 
entre altres coses, va ser quan en Tete Montoliu, va regalar un piano nou, 
d’1/4 de cua, perquè el que hi havia fins aleshores era vell i molt tocat, 
doncs, aquell piano antic, de 1/4 de cua (el vell) el vaig comprar jo.

Una curiosa anècdota, referent al Mestre Tete Montoliu, és que quan li 
coincidia un concert amb un partit del Barça, es posava un petit auricular 
a l’orella, per seguir el partit sense deixar de tocar en cap moment.

Festival Internacional
Jazz Terrassa (Història Gràfica)



Carrer Salvador Busquets, 18 - 08222 Terrassa

Jordi Pauls - 639 41 15  95

“De l ’artista per l ’artista i per amor a l’Art ”
jordipaulsart.wordpress.com

jordipauls@gmail.com

www.instagram.com/salapauls

Horaris:
Dimarts, dimecres, divendres i dissabtes de: 19:30 a 21h
Dilluns i dijous TANCAT               Diumenges de: 12 a 14h

L’últim dijous de cada mes • De 2/4 de 8 a 9 del vespre
CICLE DE TERTULIES

/
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Pep Coca Els orígens del Jazz
al BAR CULLA, carrer Salvador Busquets, 50


