L’art del duo del jazz europeu i l’escena nord-americana
més avançada s’entrecreuen a Terrassa
Tot és a punt per rebre la trenta-setena edició del Festival de Jazz i gaudir, tant de dia com de nit, de bona
música, exposicions, cinema, sessions pedagògiques i familiars, swing ballable, concursos i rutes
gastronòmiques a diferents espais. Entre el 7 i el 24 de març la Nova Jazz Cava, el Centre Cultural Terrassa,
algunes places públiques i el Pícnic Jazz al Parc de Vallparadís, acolliran prop de trenta actuacions on
s’entrecreuarà l’art del duo del jazz europeu, l’escena nord-americana més avançada i algunes perles
catalanes. La capitalitat jazzística de Terrassa durant el mes de març s’amplia enguany amb concerts a
Matadepera, Vacarisses i Viladecavalls, alhora que les activitats que complementen la cita anual del jazz
s’intensifiquen. En total tres-cents músics amb figures de renom per oferir durant divuit dies intensos
l’actualitat del jazz, el blues i el swing.
Creativitat des de la ribera atlàntica nord-americana amb músics trencadors. El trompetista de Nova Orleans
Terence Blanchard i els E-Collective, ensemble revolucionari que superposa les capes del groove amb el
color del funk, el blues i el R&B.
El californià Donny McCaslin és el saxofonista del moment. Pura energia jazzística amb un so brutal i
atmosfèric alhora. Al Festival recordarà a David Bowie, amb qui va enregistrar el seu darrer àlbum.
La llegendària Rhapsody In Blue de George Gershwin, adaptada amb la personal sintaxi musical d’un
creador com Uri Caine que deixa atònit a qualsevol. El pianista de Filadèlfia, que actua per primera vegada
al Festival, absorbeix amb el seu ensemble l’essència de qualsevol gènere per subvertir-lo.
La cantant de Massachusetts Nnenna Freelon és a hores d’ara una de les veus més respectades de l’escena
internacional. El Carnegie Hall, l’Apollo Theater o els festivals de Montreux i Monterrey han acollit una
artista d’allò més singular. I el cèlebre bluesman de Chicago Billy Branch serà el protagonista de la “Nit de
Blues”, acompanyat de la veu sensual i apassionada de Demetria Taylor, el guitarrista Giles Corey i la
banda Medicine Man.
D’altra banda també lluiran alguns duets del jazz europeu com l'original, revelador i creatiu tàndem francès
format per Émile Parisien & Vincent Peirani, una proposta que combina temes originals i recrea la
música de Sydney Bechet, Henry Lodge, Irving Mills i Duke Ellington. L’artisticitat d’aroma mediterrània
pren cos amb l’aliança inèdita entre Chano Domínguez & Paolo Fresu: Sardenya i Cadis, jazz i flamenc,
trompeta i piano. Dos mestres, junts per primera vegada a Terrassa. I la versatilitat i eclecticisme del celebrat
duo Duo Nosferatu dels pianistes Albert Bover i Marco Mezquida, els quals exploren un repertori
lliure, amb estàndards de jazz, peces de clàssica, música llatina o brasilera i composicions originals. La
jazzwoman revelació Irene Reig, que presenta un repertori 100% original a Views amb el seu mestre John
Swana, completa una vetllada que reuneix la primera línia de l’escena catalana.
Quant a la proposta diürna destaquen les actuacions de Guillermo Calliero S.A.P, Tòfol Martínez
Blues Band, Dany Doriz & Toni Solà Quartet, la producció Joves Talents Egarencs. Feat. Carles
Pineda, la banda Boogalizer, Old Cats Swing Band i Nito Figueras & Laura Simó “White
Pepper”. A més del Pícnic·Jazz Vallparadís, que acollirà fins a quatre concerts en la seva 20a edició: La
Locomotora Negra Feat. Llorenç Santamaria, Antonio Lizana “Oriente”, Miryam Swanson
Magnolia i Ray Gelato & Enforces.
La inauguració del Festival correrà a càrrec del versàtil jazzman d’Argentona Gabriel Amargant que
presenta el seu nou treball Aire. La cloenda amb el lliurament del guardó Jazzterrasman 2018 en la seva 16a
edició recau en el músic barceloní Pau Bombardó. Aquest pioner de l’escena del jazz a Catalunya rebrà la
distinció del certamen.
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DC 7 / Nova Jazz Cava / Acreditació
Inauguració 37 Festival de Jazz Terrassa
20 h / GABRIEL AMARGANT TRIO
Gabriel Amargant, saxos i clarinet
Marko Lohikari, contrabaix
Ramon Prats, bateria
Nou Cd!

Després de la bona rebuda de First Station (Fresh Sound, 2009) i And Now For Something Completely
Different (Fresh Sound, 2015), el saxofonista i clarinetista Gabriel Amargant visita un cop més la Nova
Jazz Cava per presentar noves composicions originals recollides a Aire (Fresh Sound, 2018). El treball,
aplega multitud d'influències musicals inspirades en vivències, lectures i viatges del músic.
Nascut l'any 1986 a Argentona, Amargant és un dels saxofonistes més prolífics i versàtils del panorama
actual. La pluralitat de la seva formació i el domini de diferents instruments ha contribuit a la seva
polivalència. Aquesta qualitat li ha donat l'oportunitat de col·laborar en projectes musicals de diferents
àmbits i estils; des de col·laboracions amb orquestres simfòniques i big bands a una intensa activitat com a
sideman en formacions de jazz, flamenc o pop, l’enregistrament de bandes sonores i, finalment, el lideratge
dels seus propis projectes.
L'any 2009 va rebre el premi a “Músic de l’Any” que atorga l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna
de Catalunya (AMJM) i ha estat guardonat amb el premi Enderrock a “Millor disc de jazz” de l’any 2015
segons la crítica pel seu segon treball.
Per a l'ocasió, vindrà acompanyat per una formació d'àmplia solvència amb Marko Lohikari al contrabaix i
Ramon Prats a la bateria.
www.youtube.com/watch?v=obgbYisSjCw

DJ 8 / Nova Jazz Cava / Web 27€ - Taq 30€
22 h / ÉMILE PARISIEN & VINCENT PEIRANI
“BELLE ÉPOQUE”
Émile Parisien, saxo soprano
Vincent Peirani, acordió

El projecte Belle Époque dels músics Émile Parisien (Cahors, 1982) al saxo soprano i Vincent Peirani
(Niça, 1980) a l'acordió és un espectacle ple d'acrobàcies sonores i improvisacions sense restriccions a través
d'un repertori d'alt nivell musical que recrea composicions de músics com Sydney Bechet, Henry Lodge,
Irving Mills o Duke Ellington, alhora que ofereix també peces originals. És, per tant, un projecte eclèctic,
juganer amb la tradició del gènere i amb un marcat toc d'autor emmarcat dins de l'escena del jazz francès.
Després de ser guardonats durant dos anys consecutius (2012 i 2013) amb el Premi Django Reinhardt de
l’Academie du Jazz, el 2014 van publicar Belle Époque (ACT Music), un disc excepcional que els ha reportat
multitud de reconeixements internacionals, més enllà de ser membres del Daniel Humair Quartet, entre
altres formacions.
El jove tàndem francès pertany a una generació de músics sense fronteres, amb propostes atrevides que
obren nous horitzons i travessen el límit dels seus propis instruments amb un virtuosisme ben entès. Tots els
seus projectes tenen un caràcter expressionista, però amb la improvisació com a prioritat.
Parisien, que compta amb set treballs discogràfics com a líder i colider —on destaquen els 4 discos publicats
del seu Émile Parisien Quartet— és habitual col·laborador de músics com Michel Portal, Jacky Terrasson,
Joachim Kühn, Manu Codjia, Anne Paceo, Daniel Humair o Jean-Paul Céléa, entre molts altres. Per la seva
banda, Peirani, sempre ha transitat musicalment entre la música clàssica, la chanson, el tango i la música
balcànica, així com el rock o el metall. Té una enorme tècnica que el 2013 li va suposar guanyar el Premi
Django Reinhardt com a “Músic de l'Any”. A la seva carrera, extensa i eclèctica, destaquen el duo amb Michel
Portal, el projecte i col·laboracions amb músics com Richard Bona, Joachim Kühn i el pianista alemany
Michael Wollny.
https://youtu.be/omCGUc0EsHQ

DV 9 / Nova Jazz Cava / Web 27€ - Taq 30€
22 h / NNENNA FREELON
Nnenna Freelon, veu
Bill Anschell, piano
Joshua Ginsburg, contrabaix
Mario Gonzi, bateria

De l’escena de l’altra banda de l’Atlàntic, destaca la participació de la cantant de Massachusetts Nenna
Freelon qui visita per segona ocasió el Festival on debutava l’any 1995. Vint-i-tres anys després, la figura
artística de Freelon ha crescut en escreix, essent avui una de les veus més respectades de l’escena jazzística
internacional. Per al seu retorn a la Nova Jazz Cava Freelon es presenta amb Bill Anschell (pn), que
curiosament va acompanyar a la cantant en l’esmentat debut a Terrassa, Joshua Ginsburg (cbx) i Mario
Gonzi (bt). Com molts artistes de la seva generació, començà cantant en el si de la comunitat religiosa.
Posteriorment amplià coneixements musicals amb el mestre Yusef Lateef i col·laborà amb artistes com Ray
Charles, Al Jarreau, Dianne Reeves, Diana Krall, Clark Terry, Herbie Hancock o Ellis Marsalis, entre molts
altres. El Carnegie Hall, l’Apollo Theater o els festivals de Montreux o Monterrey, han acollit una artista que
combina el jazz amb la interpretació. Ha estat reconeguda amb guardons com el premi “Billie Holiday” de
l’Academie du Jazz, dues vegades designada com a "Lady of Soul" per la Soul Train Awards i nominada en
cinc ocasions en diverses categories dels Premis Grammy.
La cantant nord-americana compagina la feina de vocalista amb altres disciplines com el cinema. Ha
participat en films com What Woen Want (2.000), al costat de Mel Gibson i Helen Hunt, però també com a
compositora i arranjadora musical. Recentment, ha dirigit l'obra de teatre The Clothesline Muse, un
espectacle multidisciplinar on la música i el ball conviuen amb la paraula i les projeccions audiovisuals.
Una altra de les seves passions és l'ensenyament: joves músics i no músics de totes les edats han rebut les
seves classes magistrals i tallers. La cantant ha rebut nombrosos reconeixements per aquesta dedicació a la
docència.
https://youtu.be/NeaEgaCbnmA

DS 10 / Nova Jazz Cava / Web 22,50€ - Taq 25€
22 h / DUO NOSFERATU
BOVER & MEZQUIDA
Albert Bover, piano
Marco Mezquida, piano

23 h / IRENE REIG “VIEWS”
Feat. JOHN SWANA
Irene Reig, saxo alt
Xavi Torres, piano
Pau Sala, contrabaix
Joan Casares, bateria
John Swana, trompeta, fluegelhorn i EVI
Nou Cd!

La nit de doble concert a la Nova Jazz Cava la protagonitzen músics catalans de gran reconeixement dins
l'escena del jazz europeu: d'una banda, Irene Reig i, d'altra, Albert Bover i Marco Mezquida.
El denominatiu Duo Nosferatu és el projecte conjunt de dos músics de gran versatilitat. Amb un repertori
lliure i eclèctic, Albert Bover i Marco Mezquida mostren els diversos interessos musicals que els
commouen: estàndards de jazz, composicions originals, peces de clàssica i música llatina o brasilera.
Aquestes són algunes de les pinzellades de Live at Sunset (Autoeditat, 2016), un àlbum enregistrat en directe,
testimoni d'una nit de jazz al club gironí l'any 2015.
Albert Bover ha estat durant molt de temps conegut per les seves col·laboracions com a acompanyant de
grans figures nacionals com Jorge Rossy, Perico Sambeat, Chano Domínguez o Miguel Poveda i de renom
internacional com Al Foster, Art Farmer, Sonny Fortune, Jesse Davis, Jeff Ballard, Guy Lafitte, Oliver
Jackson, Ralph Moore, Roy Hargrove, Idris Muhammad o Bruce Barth, entre molts d'altres.
Amb només 30 anys el músic i compositor menorquí Marco Mezquida és un dels artistes més valorats i
sol·licitats del panoma jazzístic i les músiques improvisades. Ho demostra la seva intensa i versàtil activitat
concertística, discogràfica i creativa al costat dels millors músics del país i col.laborant amb artistes de renom
mundial. Elogiat pel seu potent magnetisme musical, és un dels artistes més complets i expressius de la seva
generació. Ha gravat més de 50 discos i ha actuat en festivals, auditoris i clubs de jazz de 25 països, en 4
continents.
Irene Reig forma part de la fornada de joves músics formats a Europa i als Estats Units, deixebles d’artistes
reconeguts internacionalment. Acompanyada del seu saxo alt, el concert de la jazzwoman barcelonina
servirà per desgranar el seu primer treball discogràfic 100% repertori original, Views (Discmedi, 2017),
acompanyada de fidels companys d’escenari com Xavi Torres (pn), Pau Sala (cbx) i Joan Casares (bt).
Enregistrat durant la seva estada a la Costa Est, l’àlbum compta amb la col·laboració del seu mestre a la
Temple University de Philadelphia, John Swana, qui no s’ha volgut perdre la presentació del debut
discogràfic de la seva pupila al festival vallesà. Swana interactuarà a la trompeta i amb el sempre original
Electronic Valve Instrument, EVI.
Irene Reig neix a Barcelona l'any 1993. Després del seu pas per l'ESMUC ingressa al Conservatorium Van
Amsterdam de la capital holandesa. Entre els anys 2008 i 2011 forma part de la Sant Andreu Jazz Band,
dirigida per Joan Chamorro i amb la qual va enregistrar diversos treballs discogràfics. La participació en
diverses formacions li permet compartir escenari amb músics com Perico Sambeat, Dick Oatts, Jesse Davis o
Josep Mª Farràs, entre d'altres. Actualment resideix a Amsterdam i està immersa en diferents projectes
musicals.
John Elliot Swana (Norristown, Pennsylvania, 1962) és trompetista i un dels músics més representatius dins
del món de l'Electronic Valve Instrument (EVI). Actualment resideix a Fiiladèlfia, on exerceix com a
professor titular de trompeta i improvisació a la Temple University.

DG 11 / Nova Jazz Cava / Web 4,50€ - Taq 5€
18 h / JAZZJOVE NON STOP
Les escoles i els conservatoris de música preparen als seus estudiants
perquè puguin assolir reptes professionals. Vetllen per la seva incorporació
al món laboral afavorint la formació de músics amb potencial.
En els darrers 17 anys el Festival ha donat veu a aquesta pedrera de músics
de casa nostra oferint-los l'escenari de la Nova Jazz Cava. La marató de
combos d'aquesta edició estarà formada per la Jazz Band de
Viladecavalls sorgida de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, la Small
Miller Band de l'Escola Municipal Cal Moliner de Sallent i els combos Black
& Blue i Ensemble B del Conservatori Municipal de Música de Terrassa.

JAZZ BAND DE VILADECAVALLS
Queralt Gamisans, flauta
Laia Pasqual, flauta
Carla Arena, clarinet
Mario Egea, clarinet
Ruben Tabasco, clarinet
Martí Melero, clarinet baix
Ariadna Cornadó, saxo
Carla Matrain, saxo tenor
Alba Pasqual, violí
Oriol Melero, violí
Carla Clemente, piano
Óscar Losada, guitarra
Júlia Sanjuan, baix elèctric
Ona Buñesc, bateria
Escola Municipal de Música Pau Casals (EMM Pau Casals)
Direcció: Pol Padrós

SMALL MILLER BAND
Francesc Rodríguez, trompeta
Irene Codina, trompeta
Marta Gavaldà, trompeta
Laura Gil, trompeta
Cristina Lladó, trompeta
Jana Ossa, trompeta
Daniel Romera, trompeta
Timothée Kamba Tobias, trompeta
Fina Company, trombó
Ona Pardo, trombó
Manel Plà, trombó
Josep Enric Vega, saxo
Nil Moreno, saxo
Jordi Puig, saxo
Carlos Ruiz, saxo
Guillem Estany, saxo
Josep Haro, piano
Francesc Auguets, baix
Eloi Pey, bateria
Big Band de L’Escola Municipal de Música Cal Moliner de Sallent
Direcció: Pepe Fernàndez

COMBO “BLACK & BLUE”
Marc Uroz, veu
Mireia Vidal, trompeta
Valeria Izquierdo, Jan Julià i Biel Vallés, saxos
Jan Escudé, piano
David de Dios, baix elèctric
Gerard Pola, bateria
Conservatori Municipal de Música de Terrassa
Direcció: Xavier Maureta

COMBO “ENSEMBLE B”
Mireia Vidal, trompeta
Alba Valero, flauta
Bernat Albert i Laia Pujol, saxos
Pol Candela, guitarra
Manel Salmeron, piano
David Zeiler, baix
Pol Font, bateria
Conservatori Municipal de Música de Terrassa
Direcció: Guim G. Balasch

DC 14 / Nova Jazz Cava /
3€ - Socis gratuït
22 h / JAM SESSION
LATORRE & CARRIQUE GRUP
Òscar Latorre, trompeta
Albert Carrique, saxo alt
Roger Santacana, piano
Pau Sala, contrabaix
Jordi Pallarés, bateria

Sempre és un luxe poder reunir a l'escenari de la Nova Jazz Cava 5 joves talents de casa nostra. En aquesta
ocasió, l'Òscar Latorre i l'Albert Carrique s'encarreguen de liderar la primera jam del Festival 2018.
Format al Taller de Músics de Barcelona i més tard a l'ESMUC, Òscar Latorre ha participat en projectes tant
interessants com The Gramophone All Stars Big Band, l'Esmuc Jazz Project "Univers Ornette", D.O. The
Next Generation, Martín Leiton Big Band, Pentatòmic o Rufaca Folk Jazz Orchestra. Pel què fa a l'Albert
Carrique sorgit de l’Escola Cal Moliner de Sallent, ha col·laborat amb formacions com la Barcelona Jazz
Orquestra, Els Amics de les Arts, David Mengual Free Spirits Big Band, Martín Leiton Big Band,
Apel·les Carod Sextet o Vernau Mier Sextet.

DJ 15 / Nova Jazz Cava / Web 31,50€ - Taq 35€
22 h / TERENCE BLANCHARD
& THE E-COLLECTIVE
Terence Blanchard, trompeta
Charles Altura, guitarra
Fabian Almazan, piano
David “DJ” Ginyard, baix elèctric
Oscar Seaton, bateria

“Música i art tenen el poder de canviar les ments i els cors”, expressa el compositor i trompetista Terence
Blanchard, un pensament que pren cos a través del músic de Lousiana i el seu E-Collective. El
revolucionari ensemble aconsegueix la mescla perfecta del geni del músic nord-americà i la innovació de
quatre joves pioners de la música: el guitarrista Charles Altura, el pianista Fabian Almazan, el
baixista David “DJ” Ginyard i el bateria Oscar Seaton. Al Festival de Jazz Terrassa 2018 tindrem ocasió
de conèixer en directe el discurs d’una banda que superposa les capes del groove amb el color del funk, el
blues i el R&B, el so distintiu de l’E-Collective. Blanchard debutava l’any 1997 a la sala terrassenca com a
líder del seu grup, després d’haver participat anteriorment al Festival en les edicions del 1984 amb Art Blakey
Jazz Messengers i l’any 1993 amb el seu “X” Quintet.
El reconegut i multipremiat músic, compositor i arranjador de Nova Orleans s’iniciava als 80’s a la Lionel
Hampton Orchestra i passaria també per l’escola dels Jazz Messengers d’Art Blakey. La seva llista de
col·laboracions és infinita, des de McCoy Tyner a Cassandra Wilson; com a líder ostenta una dilatada
experiència i nombroses gravacions. Destaca també el seu paper com a director artístic al Thelonious Monk
Institute of Jazz desde l’any 2000 o al Henry Mancini Institut de la Universitat de Miami des de 2011. El seu
paper com a compositor de bandes sonores és també impressionant. Un camp on sobresurt la seva
contribució a la narració musical en molts dels films del cineasta Spike Lee (Malcolm X, Jungle Feber, Inside
Man) i del qual volem fer esment especial del documental When He Levees Broke. A Requiem in Four
Acts de 2006 en motiu de l’Huracà Katrina.
https://youtu.be/jjWiQIBRBqI

DV 16 / Nova Jazz Cava / Web 27€ - Taq 30€
22 h / DONNY McCASLIN QUARTET
“Beyond Now”
Donny McCaslin, saxo tenor
Jason Lindner, piano i teclats
Jonathan Maron, baix elèctric
Nate Wood, bateria

Des de la seva primera nominació a “Millor Solo instrumental de jazz” als Grammy de 2004, la trajectòria del
saxofonista nord-americà Donny McCaslin no ha parat de créixer. Considerat per molts una revelació
musical i elogiat pel seu virtuosisme i emotius solos, McCaslin és pura energia jazzística amb un so brutal i
atmosfèric alhora.
La seva carrera discogràfica com a líder va començar amb el llistó ben alt quan l'any 1998 enregistra Exile
and Discovery (Naxos Records, 1998), al costat dels prestigiosos músics Billy Drummond a la bateria, el
pianista Bruce Barth i el baixista Ugonna Okegwo. Però quan va començar realment a cridar l'atenció va ser
amb els seus solos en grans orquestres, primer a la Ken Schaphorst’s Big Bandy i més tard a la Maria
Schneider Orchestra; aquesta darrera participació li va valer una nominació als Grammy com a "Millor Solo
instrumental de Jazz" per la seva interpretació al disc Concert In The Garden (2004).
Fins a dia d'avui, acumula una llista de 12 títols de composició pròpia i una llarga trajectòria de concerts en
els millors festivals del món. En la darrera dècada ha treballat en gravacions de músics de primera línia com
Danilo Pérez, Luciana Souza, Uri Caine, Tom Harrell, Brian Blade, John Pattitucci, The Mingus Band i Pat
Metheny, entre molts d'altres.
Tanmateix, la seva repercussió mediàtica s'ha disparat arrel de la col·laboració en l'enregistrament del darrer
disc de David Bowie, Blackstar. El seu treball en el darrer àlbum del Duc Blanc ha estat una inspiració per a
la seva carrera, segons declaracions del músic californià. Precisament Beyond Now (Motema, 2016), el disc
que presentarà a Terrassa, està directament inspirat en una cançó de Bowie que va quedar-ne exclosa. La
presentació d'aquest disc ha trepitjat fins ara els 5 continents a través de més de 80 concerts. Actualment, el
músic està fincat a Brooklyn i preparant un nou treball per aquest 2018.
Val la pena esmentar que la Nova Jazz Cava va tenir el privilegi fa vint anys d'acollir McCaslin com
a sideman al costat del guitarrista Fernando Tarrés. Ara com a líder indiscutible, torna a Catalunya amb una
banda de primer nivell: el teclista Jason Lindner, Jonathan Maron al baix elèctric i Nate Wood a la
bateria.
https://youtu.be/agzslg7zoxM

DS 17 / Nova Jazz Cava / Web 22.50€ - Taq 25€
Nit de Blues
22 h / BILLY BRANCH BAND
Feat. DEMETRIA TAYLOR
Billy Branch, harmònica i veu
Giles Corey, guitarra
Víctor Jordá, guitarra
Rafa Navas, baix elèctric
Rubén Marcet, bateria
Demetria Taylor, veu

Billy Branch és considerat una figura cabdal dins del gènere del blues i la seva pedagogia. Deixeble directe
del mestre Willie Dixon, amb qui va compartir escenari i gires mundials durant 6 anys, ha enregistrat prop de
200 àlbums, ha rebut 3 nominacions als premis Grammy i acumula més de 70 gires internacionals en 40
anys de carrera. Xifres d'un músic "top" a les quals cal afegir els noms dels músics amb qui ha treballat, com
Johnny Winter, Lou Rawls, Koko Taylor, Eddy Clearwater, David “Honeyboy” Edwards, Sly Johnson, Lurrie
Bell, Ronnie Baker Brooks, John Primer o Taj Mahal.
Un dels mèrits més destacables d'aquest incontestable del blues ha estat el d'introduir i treballar aquest
gènere a les escoles d'Estats Units a través del programa “Blues in Schools Program”, una iniciativa
reconeguda per la comunitat educativa a nivell internacional i que posteriorment va ser exportada arreu.
L’ambaixador del blues de Chicago dirigeix, des de finals dels anys 70, la seva pròpia banda "The Sons for
Blues" amb qui ha estat capaç de mantenir l’esperit original del blues de Chicago.
A Terrassa, on torna dinou anys després de debutar-hi, serà el protagonista de la tradicional “Nit de Blues”.
Aquesta vegada l'acompanyarà Giles Corey, guitarrista destacat de l'escena blues de Chicago, i Demetria
Taylor, cantant col·laboradora habitual de l’harmonicista. La banda de Branch es completa amb Rafa
Navas (baix elèctric), Rubén Marcet (bateria) i Víctor Jordá (guitarra), membres destacats del
panorama blues d'Alacant. Ells tres formen el trio Medicine Man, amb una trajectòria de més de 20 anys.
Comparada amb Koko Taylor, malgrat la falta de parentesc, Demetria Taylor és una vocalista de veu sensual i
apassionada que es manté fidel al so shuffle característic del blues de Chicago. Amb el seu disc de debut, Bad
Girl (Delmark Records, 2011), la filla petita del llegendari guitarrista Eddie Taylor irromp a l'escena blusera
amb una àmplia gamma de veus.
https://youtu.be/ekoDTRJ2DxI

DG 18 / Nova Jazz Cava / Web 11€ - Taq 12€
Especial Swing Ballable
1 h matinada / WHOOPEE HOPPERS
Carolina Alabau, veu
Jofre Alemany, saxo tenor
Johnny Branchizio, guitarra
Oriol López-Calle, piano
Ramon Grimalt, contrabaix
Pere Jané, bateria

La matinada de diumenge la Nova Jazz Cava es trasllada als anys 20 i 30, el moment de màxim esplendor del
swing, la vessant més popular i ballable del jazz. I ho farà recreant l'ambient de les mítiques sales de ball com
el Savoy o el Cotton Club de Nova York on es ballava el lindy hop, el charleston o el balboa. Amb un repertori
que emula les famoses orquestres de músics de l'època com Jimmy Lunceford, Red Nichols, Quincy Jones,
Count Basie o Duke Ellington, els Whoope Hoppers són capaços de proposar als balladors de swing,
hoppers, la millor excusa per cremar les soles de les sabates.
La formació, essencialment formada per músics terrassencs, desplegarà una amalgama de músiques amb
diverses lectures i sensibilitats, gràcies a la intergeneració dels músics que formen el grup i amb una
poderosa veu femenina, la de la prometedora cantant rubinenca Carolina Alabau.
El concert s'emmarca en el 12è Jazz Terrassa Swing Stage que discorre per diversos escenaris de la ciutat
amb una oferta variada de concerts, sessions pedagògiques, ball social i xerrades.

DJ 22 / Nova Jazz Cava / Web 22,50€ - Taq 25€
22 h / CHANO DOMÍNGUEZ & PAOLO FRESU
Paolo Fresu, trompeta i fiscorn
Chano Domínguez, piano

El projecte inèdit del duet format per Paolo Fresu i Chano Domínguez és el millor exemple de com el
jazz, el flamenc i la música mediterrània poden combinar-se de forma natural.
Aquests dos veritables mestres de la música contemporània interpreten de forma sublim temes musicals amb
base jazzística que s'enriqueixen amb la passió pel flamenc de Chano Domínguez i la transparència de Paolo
Fresu. El seu viatge discorre per una emotivitat i simplicitat envejables amb la música mediterrània com a
referència i essència d'aquesta trobada musical.
Nascut a Cádiz, Chano Domínguez és un dels pianistes de jazz més valorats de l'escena actual. El seu
primer contacte amb la música fou a partir del flamenc, convertit en figura de la fusió entre aquest gènere i el
jazz. Després de passar pel rock simfònic amb grups emblema com Cai, la seva trajectòria va anar
evolucionant cap el llenguatge del jazz fins assolir la perfecte integració musical entre els ritmes i els idiomes
jazzístics i aflamencats. Del seu piano emanen compassos en forma de tangos, "alegrías", "bulerías",
"fandangos" i "soleás" que conviuen amb l'estructura de jazz tradicional amb harmonia i naturalitat.
Al llarg de la seva carrera el pianista gadità ha treballat amb una àmplia gamma d'artistes com Enrique
Morente, Jorge Pardo, Carles Benavent, Paco de Lucía, Martirio, Joe Lovano, Herbie Hancock i amb
l'Orquesta de Jazz del Lincoln Center de Wynton Marsalis. Compta amb més d'una vintena de treballs
discogràfics i ha estat nominat als premis Grammy pel seu treball Flamenco Sketches (Blue Note, 2011) i per
Bendito (2016). Feia 12 anys que Chano Domínguez no visitava Terrassa. L'últim cop que ho va fer fou al 25è
Festival on va estar acompanyat de 15 músics per presentar el seu projecte "The New Flamenco Sound" al
Teatre Alegria.
Per que fa al trompetista sard Paolo Fresu, és una figura consagrada del jazz internacional. L'indomable
poeta del so, com se l'ha anomenat, acumula una àmplia carrera plena d'enregistraments, reconeixements i
premis. Ha treballat i col·laborat amb músics tant destacats com Uri Caine, Carla Bley, Steve Swallow, Omar
Sosa, Gianluca Petrella, Manu Katché, Eivind Aarset, Dave Douglas, Oren Marshall o Arild Andersen, entre
d'altres.
Ha participat en diverses disciplines com el cinema, el teatre, la dansa, la pintura i la literatura.
Capaç de treballar amb projectes mixtes de música jazz-ètnica, world music o música antiga, ha enregistrat
més de 350 gravacions discogràfiques de les quals una vuitantena sota la seva direcció. Actualment dirigeix el
seu propi segell discogràfic -T ŭ k Music- dirigit a projectar i recolzar els talents que acompanyen les noves
generacions. La seva darrera participació al festival egarenc es remunta a l’any 2008 amb Mare Nostrum al
costat del acordionista Richard Galliano i el pianista Jan Lundgren.

DV 23 / Nova Jazz Cava / 3€ - Socis gratuït
Jam Session
22 h / THC TRIO
Feat. XAVIER FIGUEROLA & GUIM G. BALASCH
Guim G. Balasch, saxo alt
Xavier Figuerola, saxo tenor
Txus Costalago, piano
Joan Humet, contrabaix
Sergi Torrejón, bateria

Els terrassencs Sergi Torrejón, Joan Humet i Txus Costalago són uns
habituals dels concerts de jazz i de les jams sessions de la ciutat de Terrassa.
Treballen junts des de 2005 i la seva química musical es fa palesa al seu
repertori d'estàndards variats a ritme de jazz, latin o bossa nova. Músics
com Jofre Alemany, Moisès Solé, Xavier Figuerola o Guim G.Balasch han
estat col·laboradors freqüents del trio.
Precisament, els saxos de Guim G. Balasch i Xavier Figuerola són els
convidats especials d'una vetllada que es preveu interessant i sobretot,
divertida, per la bona sintonia entre tots ells.

DS 24 / Nova Jazz Cava / Web 18€ - Taq 20€
Cloenda 37 Festival de Jazz Terrassa
Jazzterrasman 2018
22 h / PAU BOMBARDÓ REUNION
Josep M. Farràs i Matthew Simon, trompeta
John DuBuclet, trombó
Carles Pineda i Guim G. Balasch, saxo alt
Toni Solà, saxo tenor
Dave Mitchell, guitarra
Xavier Algans i Alan Guiu, piano
Xavi Castillo, Nono Fernández i Artur Regada, contrabaix
Marc Miralta i Pau Bombardó, bateria

El guardó Jazzterrasman 2018 recau en el músic barceloní Pau Bombardó en reconeixement al seu
recorregut, la seva relació amb el Club de Jazz Terrassa i amb la ciutat de Terrassa.
Percussionista i bateria, és titulat en jazz i música moderna per l'Escola Superior de Música de Catalunya.
Abans, va cursar estudis al Conservatori Superior de Música de Barcelona, a la New School for Social
Research de Nova York i al Taller de Músics de Barcelona, i va rebre classes de mestres com Quim Solé, Keith
Copeland, Kenny Washington, Lewis Nash, Vernel Fournier, Tommy Campbell, Charles Persip i Idriss
Muhammad.
Ha rebut diversos premis, entre els quals en destaca el primer premi del Festival de Jazz de San Sebastián
l'any 1979 amb la formació Jazzom i també al Festival de Jazz de Getxo amb la formació de Dave MitchellIgnasi Terraza Quartet.
Al llarg de la seva trajectòria ha enregistrat una vintena de treballs discogràfics i ha participat en projectes
d'altres músics com Lou Bennett (1984-96), Josep M. Farràs, Sean Levitt, Bill Berry (ex D. Ellington), Joe
Murany (ex L. Armstrong), Orquestra Simfònica del Vallès, Byron Stripling & Orquestra Simfònica de l’Òpera
de Minsk, Big Band Jazz Terrassa (Robin Eubanks, Slide Hampton, Randy Brecker, Frank Foster, Frank
Wess), Ralph Lalama, Don Braden, Brad Mehldau i Tete Montoliu.
Pau Bombardó té una profunda vinculació amb el Club de Jazz Terrassa. Va formar part de les primeres
formacions residents de l'antiga Jazz Cava del carrer Sant Quirze. Se li comptabilitzen prop de 300 concerts a
la ciutat de Terrassa. Actualment combina la seva activitat professional com a director dels projectes
Multijazz, 4 jutges 4 gats i Soulbop amb la docència com a professor de bateria al Taller de Músics de
Barcelona i en d'altres escoles del territori català.
El Premi Jazzterrasman és la distinció que concedeix el Festival de Jazz Terrassa, des de l’any 2003, en
reconeixement a la trajectòria musical, la tasca en la divulgació del gènere jazzístic i la vinculació d’aquest
músic amb Jazz Terrassa. El guardó consisteix en una peça en bronze dissenyada per l’artista egarenca Sílvia
Segura. L’escultura recorda la Nova Jazz Cava per la seva base octogonal i a les inacabables notes de saxo pels
ondulants fils de bronze que semblen elevar-se cap al sostre. Es tracta d’una peça viva i musical, ja que emet
diversos sons en ser colpejada suaument.
Pau Bombardó rebrà el merescut reconeixement en la cloenda de la 37a edició del Festival de Jazz Terrassa.

CENTRE CULTURAL TERRASSA

DV 23 / Centre Cultural Terrassa / 30€
21 h / URI CAINE ENSEMBLE
PLAYS GERSHWIN RHAPSODY IN BLUE
Uri Caine, piano
Theo Bleckmann , veu
Barbara Walker, veu
Joyce Hammann, violí
Ralph Alessi, trompeta
Jon Irabagon, saxo tenor
Mark Helias, contrabaix
Jim Black, bateria

L’escena nord-americana reforça el seu protagonisme en aquesta edició del Festival amb el darrer espectacle
del pianista i compositor Uri Caine, que debuta en el certamen i ho fa en el concert al Centre Cultural
Terrassa. L'Uri Caine Ensemble és una de les apostes importants de l’edició 2018 en la qual es recupera el
llegat d'un dels noms més essencials de la història del jazz, George Gershwin, a través de la revisió i adaptació
musical, amb nous arranjaments de Rhapsody In Blue (1924), obra cabdal de la música del segle XX.
Amb aquesta revisitació i reinvenció proposada per Caine, l’obra mestre de Gershwin es presta a la projecció
d’un calidoscopi d’estils que determinen la personal sintaxi musical d’aquest versàtil compositor i intèrpret:
jazz, blues, klezme i música d'arrels africanes s'entremesclen amb la composició clàssica, tot generant una
música insòlita i irresistible. Per a aquesta ocasió, el pianista presenta un ensemble de vuit músics on reuneix
als solistes més prestigiosos que en el transcurs dels darrers decennis han freqüentat els grups del pianista de
Filadèlfia. La superbanda està composta pels cantants Theo Bleckmann i Barbara Walker, el
violinista Joyce Hammann, el trompetista Ralph Alessi i el saxofonista Jon Irabagon. Mark Helias,
al contrabaix i Jim Black, a la bateria, completen la secció rítmica.
Pianista i compositor, Uri Caine té la capacitat d’absorbir completament l’essència de qualsevol gènere per
subvertir-lo i aportar un eclèctic ventall de disciplines i influències, amb estils amb els que va créixer,
influències del rhythm and blues, gospel, jazz, que es combinen creant un nou tipus de música. La seva
herència jueva, la seva carrera a la música clàssica i el jazz, i el seu interès per l’electrònica, formen un
ambiciós híbrid que resulta sempre estimulant. Amb més d’una trentena de treballs editats com a líder i un
talent inesgotable, ha aconseguit que els festivals de jazz més destacats del món com North Sea, Montreal,
Newport, San Sebastián o Vitoria, a l’igual que certàmens de música clàssica com ara Salzburg, el desitgin.
Sens dubte una ocasió memorable poder tornar a comptar amb ell a Terrassa on debutava l’any 2003 amb el
projecte de drum'n'bass, sons electrònics, funk, ritme i música improvisada, elements clau de “Bedrock3”,
concert celebrat a la Nova Jazz Cava en el marc de la Temporada Estable.
https://youtu.be/idTjYwrh3GA

PÍCNIC - JAZZ VALLPARADÍS
DG 18 / A partir de les 12 h / Parc de Vallparadís
Pícnic Jazz Vallparadís
LA LOCOMOTORA NEGRA
Feat. LLORENÇ SANTAMARIA
Ricard Gili, direcció, trompeta i veu
Arnau Boix, trompeta
Miquel Donat, trompeta
Isidre Delgado, trompeta
Marc B. Trepat, trombó
Víctor Gonzàlez, trombó
Òscar Font, trombó
Xavier Trepat, trombó
Lluís Trepat, saxo alt
Albert Gassull, saxo alt
Tomás González, saxo tenor
Toni Gili, saxo tenor
Àngel Molas, saxo baríton
Albert Romaní, guitarra
Cristòfol A. Trepat, piano
Jordi Casanovas, contrabaix
Carles Gili, bateria
Convidat especial: Llorenç Santamaria, veu

La cita més multitudinària del Festival arriba a la seva 20a edició!
Obrirà la jornada, com és tradició, La Locomotora Negra, la big band
estable més antiga de Catalunya. Amb quaranta set anys sobre els
escenaris -debutà l'any 1971 originàriament en formació de quintet-, s'ha
convertit en un dels grup de jazz clàssic més reconeguts de Catalunya.
La seva música s'orienta cap al jazz en les seves vessants més clarament
populars. Pren com a model les orquestres negres més famoses de l'època
swing, com les de Fletcher Henderson, Duke Ellington o Count Basie.
L'inquiet cantant mallorquí Llorenç Santamaria hi farà una col·laboració
especial.

ANTONIO LIZANA
“Oriente”
Antonio Lizana, saxo alt, veu i composició
Daniel García, piano
Jesús Caparrós, baix elèctric
Mawi de Cádiz, ball i cors
Shayan Fathi, bateria
Nou Cd!
El saxofonista i cantaor gadità Antonio Lizana presentarà les cançons del seu tercer treball, Oriente (Sony
Music, 2017), un catàleg de sons que enriqueixen el llenguatge del jazz-flamenc que el caracteritza. Les
reminiscències àrabs hi fan acte de presència sense perdre ni el seu segell de flamenc vocal ni el domini del
seu instrument. Aquest pas endavant li ha reportat nombrosos premis per la seva singularitat i qualitat,
reconeixements que impulsen la seva actual projecció amb gires arreu d’Europa, Amèrica Central i Àsia.
Artistes com Jorge Pardo, Javier Ruibal o Lamari del grup Chambao figuren a la llista d'il·lustres admiradors
de l'art de Lizana. Col·labora habitualment com a cantaor i saxofonista a l'Afro-Latin-Jazz Orchestra, amb
seu a Nova York, guanyadora d'un Grammy al millor disc de latin jazz instrumental. Amb aquesta big band
ha compartit escenari amb els germans Andy i Jerry González, Dave Valentin, Papo Vázquez, Pablo Mayor,
Cristina Pato, Ximo Tébar o Gregg Agust, entre d'altres.
Els concerts de Lizana són sempre més que un concert; són tot un espectacle vibrant i ple d'intensitat
emocional.

MYRIAM SWANSON MAGNOLIA
Myriam Swanson, veu
Francesc Capella, piano
Paco Weht, contrabaix
Xavi Hinojosa, bateria

Magnolia el forma un quartet envellutat i amb esperit americà. Amb un
repertori que apel·la noms com Ella Fitgerald, Etta James, Sara Vaughan o
Rosemary Clooney, el grup es submergeix als paisatges de Broadway dels anys
quaranta en un viatge de cinema i jazz d'ambient acollidor i sofisticat. Ho ha deixat imprès en un primer disc,
That's a Plenty, enregistrat en directe a l’emblemàtic Jamboree de Barcelona.
Cantant, compositora i performer, Myriam Swanson inicia la seva carrera des de molt jove. El seu gust per
l’eclecticisme l’ha portat a la creació de projectes molt diversos i de diferents gèneres. Darrerament, se la pot
veure amb la formació Flamingo Tours o la Barcelona Big Blues Band. A Magnolia s’acompanya d’una secció
rítmica sense fisures amb la “creme” de l’escena catalana.

RAY GELATO & THE ENFORCERS
Ray Gelato, veu i saxo tenor
Gunther Kurmayr, piano
Ivan Kovacevic, contrabaix
Martí Elías, bateria

El músic britànic Ray Gelato de ben segur posarà dempeus al respectable en la cloenda de la jornada més
popular del Festival. Coneixedor del Pícnic Jazz on el músic britànic ha actuat en dues anteriors ocasions, els
anys 2002 i 2004 amb The Ray Gelato Giants, enguany s’estrena a l’actual emplaçament a la zona sud del
parc urbà més jazzístic.
Amb un estil que beu dels millors saxofonistes clàssics i dels grans cantants dels anys trenta i quaranta, el
músic, director d’orquestra i compositor arriba amb una proposta de swing i jazz clàssic amb la seva actual
banda The Enforcers (Gunther Kurmayr, Ivan Kovacevic, Martí Elías).
Conegut per molts com "The Grandfather of Swing" pot presumir d'haver format part de la vibrant escena
dels clubs de Londres durant la primera meitat dels anys 80. Al capdavant de l'exitosa banda The Chevalier
Brothers adquirí una gran experiència en els més de 200 espectacles que lliuraven anualment. Va ser en
aquesta banda on va desenvolupar el seu particular estil vocal molt influenciat pel carismàtic Louis Prima.
Des d'aleshores, la seva carrera ha estat molt fructífera i li ha permès treballar amb noms preuats de la
música com Sam Butera, Scott Hamilton, Al Grey (Count Basie), Buddy Tate, Van Morrison, Al Casey (Fats
Waller), entre d'altres.

PLAÇA VELLA
DS 10 / Plaça Vella / Gratuït
12 h / GUILLERMO CALLIERO S.A.P
South American Project
Guillermo Calliero, trompeta
Ernesto Aurignac, saxo alt
Gabriel Amargant, saxo tenor i clarinet
Federico Mazzanti, piano i arranjaments
Martín Laportilla, baix elèctric
Nicolás Correa, bateria
Nou disc!

Al capdavant d’una banda que treu el singlot, S.A.P dóna el tret de sortida a les concorregudes matinals del
Festival al vell cor de la ciutat.
Sis músics de llarga trajectòria dins l’espectre jazzístic català, estatal i internacional uneixen el seu bagatge
musical per presentar el projecte del trompetista argentí resident a Barcelona Guillermo Calliero (Santa
Fe, 1973) que fusiona la música sudamericana amb el jazz. Tot plegat ho ha recollit en un àlbum exquisit sota
el nom de South American Project Vol. 1 (Fresh Sound World Jazz, 2017). A banda d'aquests músics, el disc
compta amb col·laboracions tan especials com la de Bobby Shew, Luis Salinas, Horacio Fumero, Roger
Blàvia, Toni Belenger i Humberto Caballo Perdomo.
Es tracta d'una proposta molt rica, dinàmica i suggerent. El mestissatge d'estils com el tango argentí, la
milonga, la samba, la chacarera i la salsa viatgen en forma de jazz per convertir la cançó en pura elegància
musical.
Posseïdor d’un so net, rodó i càlid és un dels trompetistes més respectats de l’escena jazzística sud-americana
i europea, gràcies a una tècnica depurada i un fraseig bop que domina amb gran habilitat i un sentit del ritme
intel·ligent. Callirero ha compartit escenari amb noms destacats de l'escena jazzística com Paquito D’Rivera,
Bobby Shew, Roy Hargrove, Wynton Marsalis, Jesse Davis, Kurt Elling, Perico Sambeat, Horacio Fumero o
José Reinoso, entre d'altres.
https://youtu.be/cNVoCHG53NY

DS 24 / Plaça Vella / Gratuït
12 h / DANY DORIZ & TONI SOLÀ QUARTET
Dany Doriz, vibràfon
Toni Solà, saxo tenor
Gerard Nieto, piano
Joan Motera, contrabaix
Xavi Hinojosa, bateria

El vibrafonista parisenc Dany Doriz és un dels músics més emblemàtics de l'escena del swing i el jazz
clàssic europeu. Molt conegut també per ser el propietari del llegendari club de jazz Caveau de la Huchette de
París, ha compartit escenari amb grans del gènere com Illinois Jacquet, Arnette Cobb, Wild Bill Davis, Bob
Wilber i, especialment, Lionel Hampton que va considerar-lo com el "seu fill espiritual” i del que va heretar el
seu vibràfon. Dany Doriz és un prodigi de la percussió de les làmines. Virtuós del vibràfon, ha capitanejat la
seva pròpia big band i ha col·laborat amb músics de naturalesa rítmica com el camerunès Manu Dibango.
Toni Solà és un dels saxofonistes més importants del nostre panorama jazzístic i el més destacat dins
d’estils més clàssics amb un so rodó que recorda als grans tenors. Líder dels seus projectes i sol·licitat per
molts músics internacionals que venen de gira a Catalunya. La seva fructífera carrera l'ha dut a treballar amb
Gene Mightyflea Conners, Bobby Durham, Rob Bargad, Grant Stewart, Harry Allen, Jesse Davis, Charmin
Michelle o Scott Hamilton.
L’aliança amb el vibrafonista francès no és nova. Plegats, han participat en nombrosos concerts arreu
d'Europa i l'Àfrica i han compartit diversos projectes.
El darrer concert a la Plaça Vella de la present edició brillarà amb un repertori impregnat pel swing i hard
bop, amb temes de Lionel Hampton, Benny Goodman, Illinois Jacquet o Count Basie, entre molts d'altres.

PLAÇA DE CATALUNYA
DG 11 / Pl. Catalunya / Gratuït
12 h / TÒFOL MARTÍNEZ BLUES BAND
Tòfol Martínez, guitarra i veu
Joan Pau Cumellas, harmònica
Gerard Nieto, orgue
Agustí Borrell, bateria
Nou Cd!

Sabadellenc de naixement i tossenc d'adopció, en Tòfol Martínez presentarà en un dels escenaris històrics
del Festival, un dels seus projectes més sòlids: la Tòfol Martínez Blues Band.
El cantant i guitarrista desplegarà un repertori basat en el seu nou treball discogràfic sota el títol de No
Panic! editat en format CD i DVD fa justament un any. El disc es va enregistrar als estudis Soundclub de Salt
en una única sessió en directe i transmet l'ímpetu d'una proposta elèctrica i del blues més genuí.
Els seus directes propaguen l'energia que contenen uns temes que sovint juguen amb el rock, el soul o el funk
recolzats en tot moment per músics d'alta solvència: Joan Pau Cumellas a l'harmònica, Gerard Nieto a l'orgue
i Agustí Borrell a la bateria.
Amb 3 treballs propis editats, Tòfol Martínez és un dels músics amb més talent de Catalunya. Un bluesman
que ha recorregut alguns dels millors festivals de blues d'Europa com l’Ämäl Blues Festival, el Festival de
Blues de Cazorla, el BB Blues Fest o el Festival de Blues de Hondarribia. Ha col·laborat amb artistes com
James Harman, Marco Cinelli o Big Mama Montse, entre d'altres.
Tòfol Martínez compagina els seus diversos projectes musicals amb la divulgació del gènere del blues a través
dels tallers que ell mateix imparteix.

https://youtu.be/7WMVH9l4y9w

PLAÇA DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA

DS 17 / Pl. de l’Assemblea de Catalunya / Gratuït
12 h / JOVES TALENTS EGARENCS
Feat. CARLES PINEDA
Carles Pineda, saxo alt
Jofre Alemany, saxo tenor
Roc Alemany, violí
Oriol López-Calle, piano
Miquel Galzeran, contrabaix
Òscar Jorba, bateria

L'estrena del nou emplaçament amb escenari a la Plaça de l'Assemblea de Catalunya, presidida per
l’imponent xemeneia de la bòbila Almirall, acull una producció especial del Festival. La reunió Joves
Talents Egarencs està formada per músics habituals als concerts de la Temporada Estable del Club de
Jazz. Tots ells participen activament del teixit cultural del jazz i sovint se'ls pot veure a les jams sessions de la
ciutat.
Els germans Jofre i Roc Alemany, Oriol López-Calle, Miquel Galzeran i Òscar Jorba pertanyen a la
nova escena del jazz a Terrassa i se situen per ser el relleu dels pioners del jazz a la ciutat, a qui consideren els
seus mestres.
Per a l'ocasió, comptaran amb el saxo alt de Carles Pineda, un artista de sòlida trajectòria tan musical com
pedagògica. El músic sabadellenc se'l pot escoltar sovint a la Nova Jazz Cava, un dels seus escenaris preferits
i on ha presentat els seus projectes, el darrer Soulbop que comparteix amb Pau Bombardó, Premi
Jazzterrasman d'aquesta edició.

L'OFF FESTIVAL FA ENCARA MÉS GRAN EL JAZZ
DC 7 / El Cel de les Oques
Sopar · Concert
21.30 h / RADICI
Anthus, veu
Pau Solsona, piano
DC 7 / Cinebar Ateneu Candela
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuït
21.30 h / " ANITA O'DAY: THE LIFE OF A JAZZ SINGER”
De Robbie Cavolina, Ian McCrudden
EE.UU / 90 min. / 2007
DJ 8 / L’Alegria del Teatre / 25€
VI & JAZZ
20 h / SWEET MARTA & CRISTIAN POYO
Sweet Marta, harmònica i veu
Cristian Poyo, teclats
Info i reserves: 622 080 208
DJ 8 / Cercle Egarenc / Gratuït
Cinema
21.30 h / !AL FIN SOLOS!
De H.C. Potter (1940) amb Fred Astaire, Paulette Goddard, Artie Shaw i Burgess Meredith.
VOSE. Entrada lliure. Aforament limitat
Organitza: Cine Club d’Amics de les Arts i JM
DV 9 / Oficina CaixaBank Store Terrassa - Raval de Montserrat / Gratuït
19.30 h / CARLES PINEDA JR. 4T
Carles Pineda Jr., veu
Enric Carreras, piano
Pep Coca, contrabaix
Oriol Cot, bateria
DS 10 / Ateneu Terrassenc / Gratuït
Carajillo & Jazz
16 h SWINGIN’ FIVE
Juli Aymí, veu i clarinet
Mikha Violin, banjo i veu
Artem Zhuliev, saxo tenor
Queralt Camps, contrabaix
Oriol Gonzàlez, bateria i washboard
DS 10 / Pl. Vapor Ventalló / Gratuït
18.00 – 20.30 h / SWING SEC
Ball de swing amb DJs
DS 10 / Espai G D’Art / Inauguració / Gratuït
Exposició
19.30 h / “JAZZ 18”
amb obres de CARME ALIAGA, RUI PÉREZ, POL SERRA, BENJAMÍN TORCAL
+ Concert amb MOTOWN
DG 11 / Bau House / Gratuït
Concert
12.30 h / JAZZ’N’SAMBA
Alba Valero, flauta
Mireia Vidal,trompeta
Pol Candela, guitarra
David Zeiler, baix

DG 11 / Pati Històric mNACTEC / 1€
Concert
13 h / BENJAMÍN LEÓN · DAVE MITCHELL · ADRIÀ FONT
Benjamín León, orgue
Dave Mitchell, guitarra
Adrià Font, bateria
DG 11 / El Vapor, espai de creació musical / 6€ / Gratuït menors 5 anys
Cinema · Concert
18 h / “EL ROSTRE PÀL·LID”
Dir. Buster Keaton i Edward F. Cline
EE.UU / 20min. / 1922 / Muda
+ DECEMBER QUINTET
Gabriel Amargant, clarinet
Nil Villà, saxo alt
Roc Sala, teclat
Bernat Guardia, baix elèctric
Joan Vidal, bateria
Organitza: Casa de la Música de Terrassa
DG 11 / Damunt un cel de Fil / 25€
Sopar · Concert
20.30 h / VICTOR PUERTAS & CHINO SWINGSLIDE QUARTET
Víctor Puertas, piano, harmònica i veu
Chino Swingslide, guitarra i veu
Nono Fernández, contrabaix
Oriol Gonzàlez, bateria
DL 12 – DM 13 / Nova Jazz Cava
JAZZ MENUT
10 h / “CONEIXEM ELS INSTRUMENTS DE VENT”
amb JOSE ALADID
Oreneta - Patufet - Avet
DL 12 / Conservatori de Música de Terrassa / Gratuït
Pedagogia
17.30 h / MASTER CLASS amb JOHN SWANA
DM 13 / Ateneu Terrassenc / Gratuït
19.30 h / JAZZ & POEMS
Jack Kerouac, els seus poemes i textos musicats
Organitza: Associació de Poetes Terrassencs
DM 13 / Auditori Aula de Música / Gratuït
Pedagogia
19.30 h / MASTER CLASS amb MATTHEW SIMON
DM 13 / Nova Jazz Cava / 3€ - Socis gratuït
Cinefòrum
20 h / CHASING TRANE: THE JOHN COLTRANE DOCUMENTARY
2016 / Estats Units / 99 min. / VOSE
Direcció: JOHN SCHEINFELD
Presentació a càrrec d' ADRIÀ FONT
DM 13 / El Cafè de l’Aula / Gratuït
Jam Session
21 h / EMMA SOTARDI 4T & MATTHEW SIMON

DC 14 / Nova Jazz Cava
Concerts Socials
17 h / DIXIE SEXTET REUNION
Joan Masats, trombó
Josep M. Farràs, trompeta
Oriol Romaní, clarinet
Xavier Algans, piano
Ramon Grimalt, contrabaix
Adrià Font, bateria
DC 14 / Cinebar Ateneu Candela
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuït
21.30 h / "EL TROMPETISTA”
De Michael Curtiz
EE.UU / 112 min. / 1950
DJ 15 / Casal de Vacarisses / 10€
Concert
20 h / BOOGALIZER
Tom Johnson, trombó
Ivó Oller, trompeta
Guim G. Balasch, saxo tenor
Gabriel Mastronardi, piano
Matías Miguez, baix elèctric
Albert Sabater, congues
Àlex Ventura, bateria
DV 16 / Pl. del Casal Matadepera / Gratuït
Concert
19 h / OLD CATS SWING BAND
Josep M Farràs, trompeta
Òscar Font, trombó i veu
Pau Casares, saxos i clarinet
Federico Mazzanti, piano
Artur Regada, contrabaix
Adrià Font, bateria
DV 16 / Hotel Don Cándido / 10€ (7€ per a Terrassahoppers i gratuït per als inscrits al JTSS)
Concert
BLANC I NEGRE SWING FESTA
12è JAZZ TERRASSA SWING STAGE (JTSS)
21 h / SHAKIN’ ALL
Dani Alonso, trombó
Pep Pasqual, saxos
Juli Aymí, saxo i clarinet
Gerard Nieto, guitarra
Queralt Camps, contrabaix
Martí Elías, bateria
DV 16 / Soul Pub / Gratuït
21.30 h / BLUES STATION
Jordi Blanch, saxo
Albert Greenlight, guitarra
DS 17 / Centre Esportiu QSport / Inscripció
12è JAZZ TERRASSA SWING STAGE (JTSS)
de 9 a 19 h / Classes de Lindy Hop i Balboa
amb Laia & Gustav, Gio & Glòria i Sandra & Markus, professors vinguts de Suècia i Barcelona.
DS 17 / Plaça del Vapor Ventalló / Gratüit
12 h / BALL DE SWING amb DJs

DS 17 / Pl. de la Masia de Can Turu Viladecavalls / Gratuït
Concert
12 h / NITO FIGUERAS & LAURA SIMÓ WHITE PEPPER
Laura Simó, veu
Nito Figueras, piano i direcció
Guim G. Balasch, saxos i flauta
Jordi Franco, contrabaix i baix elèctric
David Simó, bateria
Nou Cd!
DS 17 / Granja Catalana / Gratuït
Concert
12 h / THE HOT PICKLES QUINTET
Òscar Font, trombó i veu
Francesc Puig, clarinet
Xavier Algans, teclat
Pep Rius, contrabaix
Oriol Gonzàlez, bateria
DS 17 / La Revolta / Gratuït
Concert
19.30 h / BIG DANI PÉREZ & MARC FERRER SWING QUARTET
Big Dani Pérez, saxo
Marc Ferrer, piano
Pep Rius, contrabaix
Oriol Gonzàlez, bateria
DS 17 / Amics de les Arts i JJMM / Gratuït
Conferència
20.30 h / EL SWING QUE VAN BALLAR FRANKIE MANNING I NORMA MILLER
a càrrec de RICARD GILI
DS 17 / Ateneu Candela / Web 12€ - Taq 15€ (beguda i entrepà inclosos)
a partir de les 20.30 h / 3ª BBQ-JAZZ-TRS “Nit New Orleans”
amb "Los Locos del Oeste y su loco Country Jazz" +
Grup Convidat + Dj Original Soulboy
DG 18 / Bau House / Gratuït
“After Picnic Jazz Show”
18.30 h / THE FUNKENSTEIN TRIO Feat ROC CALVET
Víctor Martínez, guitarra
Joan Humet, baix elèctric
Òscar Jorba, bateria
Roc Calvet, veu i guitarra
DL 19 / Cinema Catalunya / Gratuït
Cinema
Cinefòrum per l’Igualtat
16.30 h / “AMY: THE GIRL BEHIND THE NAME”
Conducció del fòrum a càrrec d’OLGA ÀBALOS
Organitza: Servei Polítiques de Gènere
DL 19 / Bau House / Gratuït
19 h / AUDICIÓ COMBOS + JAM SESSION DEL CONSERVATORI DE TERRASSA
DM 20 / Nova Jazz Cava / 3€ - Socis Gratuït
Cinefòrum
20 h / “L’HOME ORQUESTRA. L’AVENTURA DELS MÚSICS CATALANS A AMÈRICA” 2017 /
78 MIN. / VO
Direcció: ÀLEX GÓMEZ- FONT, CARLES RIOBÓ
Presentació a càrrec de KARLES TORRA

DM 20 / El Cafè de l’Aula / Gratuït
Jam Session
21 h / AULA DE MÚSICA DE TERRASSA
DC 21 / Cercle Egarenc / Gratuït
Parlem d’Art
19.30 h / “PURO JAZZ” de RICARD GILI
Presentació a càrrec de JOAN GRIMALT
DC 21 / Cinebar Ateneu Candela
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuït
21.30 h / "PIANO BLUES”
De Clint Eastwood
EE.UU / 85 min. / 2003
DJ 22 / L’Alegria del Teatre / 25€
VI & JAZZ
20 h / SWEET MARTA & CRISTIAN POYO
Sweet Marta, harmònica i veu
Cristian Poyo, teclats
Info i reserves: 622 080 208
DV 23 / CEM – Escola de Música i Grau Professional / Taquilla inversa
Concert Familiar
19 h / “CAMINANT AMB EL JAZZ”
Philippe Colom, saxo i clarinet
Enric Peinado, guitarra
Pol Oñate, piano
Miquel Galceran, contrabaix
Oriol Gonzàlez, bateria
DS 24 / Plaça Major Vacarisses / Gratuït
ESMORJAZZ
10.30 h / LA VELLA DIXIELAND
Pep Gol, trompeta
Xavier Manau, trombó
Benôit Poinsot, saxo alt
Pau Casares, saxo tenor i clarinet
Francesc Capella, piano
Josemi Moraleda, contrabaix
Josep Pinyu Martí, bateria
DS 24 / CEM Escola de Música i Grau Professional
Pedagogia
9.30 h / MASTER CLASS
STRINGS & JAZZ TRAINING amb MARTA ROMA
Informació i inscripció: www.cem.cat
20.30 h – Gratuït / CONCERT DE CLOENDA
DS 24 / Centre Cultural Terrassa / 15€
21 h/ BOBBY LEWIS ENSEMBLE
Organitza: Església Evangèlica Unida de Terrassa

ACTIVITATS PERMANENTS:
Exposicions
Sala Salvador Alavedra – Amics de les Arts i JM
“NIGHT & DAY” obres de MICHÈLE CARRANDIÉ
Del 2 al 22 de març
Sala Joaquim Cardellach – Amics de les Arts i JM
“ESSÈNCIA SINCOPADA” fotografies d’ALBERT NEL·LO
Del 2 al 22 de març
El Cafè de l’Aula
“UN CAFÈ AMB JAZZ” fotografies de SANTI OLIVET
Pedagogia
VISQUEM EL JAZZ amb MujazzT
Organitza: Educació Ajuntament de Terrassa
Diversos espais
“MENJAZZ” 5a Ruta Gastromusical
Organitza: Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
I CONCURS D’AMBIENTACIÓ DE COMERÇOS I APARADORS
Inscripció: info@terrassacentre.com
Organitza: Associació Comerç Terrassa Centre
DC 11 Abril / 16.30 h / Nova Jazz Cava
CONCERT SOCIAL
DIXIE SEXTET REUNION
Joan Masats, trombó · Josep M. Farràs, trompeta · Oriol Romaní, clarinet
Xavier Algans, piano · Ramon Grimalt, contrabaix · Adrià Font, bateria
Concert adreçat a la gent gran de Terrassa amb la col·laboració de: Obra Social “la Caixa”

LOCALITZACIONS DEL FESTIVAL
NOVA JAZZ CAVA
Ptge. Tete Montoliu 24
CENTRE CULTURAL TERRASSA
Rambla d'Egara 340
PLAÇA VELLA
Terrassa
PLAÇA CATALUNYA
Terrassa
PLAÇA DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA
Terrassa
PLAÇA VAPOR VENTALLÓ
Terrassa
PLAÇA MASIA DE CAN TURU
Viladecavalls
PLAÇA MAJOR
Vacarisses
PLAÇA DEL CASAL DE CULTURA
Matadepera
PARC DE VALLPARADÍS – TORRENT DE LA FONT D'EN SAGRERA
Terrassa
ATENEU CANDELA
c. Sant Gaietà 73
ATENEU TERRASSENC
Ps. Vapor Gran 39, ptge. B
AUDITORI D L'AULA DE MÚSICA DE TERRASSA
c. Volta 51
BAU HOUSE
Av. Jacquard 1
CAIXABANK STORE TERRASSA
Raval de Montserrat 22
CASAL DE VACARISSES
c. Oms 1
CENTRE ESPORTIU QSPORT
c. Sant Gaietà 107
CERCLE EGARENC - AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS
c. Sant Pere 46
CONSERVATORI DE MÚSICA DE TERRASSA
c. Miquel Vives 2
EL CAFÈ DE L'AULA
c. Volta 37

EL VAPOR
c. Mare de Déu dels Àngels 76 -interiorESCOLES PÚBLIQUES DE TERRASSA
ESPAI G D'ART
c. Palla 10
FILMOTECA CLUB CATALUNYA
c. Sant Pere 46
GRANJA CATALANA
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 16
HOTEL DON CÁNDIDO
Rambleta del Pare Alegre 98
MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DE CATALUNYA (mNACTEC)
Pati Històric del Vapor
Rambla d'Egara 270
RESTAURANT DAMUNT D'UN CEL DE FIL
c. Portal Nou 9
RESTAURANT EL CEL DE LES OQUES
c. Palla 15
RESTAURANT L'ALEGRIA DEL TEATRE
c. Gaudí, 15
SALA D’ACTES CEM ESCOLA DE MÚSICA I GRAU PROFESSIONAL
Psg. Vapor Gran 17
SOUL PUB
c. Garcia Humet 90

CRÈDITS
Organització:
Jazz Terrassa - Club de Jazz d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals
Amb el Suport:
Ajuntament de Terrassa
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Obra Social “La Caixa”
Fundació Mina – Aigües de Terrassa
La Vanguardia
Hi Col·laboren:
Centre Cultural Terrassa
Cirsa
Col·legi Enginyers Industrials – Del. Vallés Occidental
Covecar. Lloguer de vehicles
Esgleas
Fupar Terrassa
Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
Hotel Don Cándido
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Olrait – Fiat
Turisme Cultural de la Generalitat de Catalunya
Voll-Damm
Mitjans Col·laboradors:
Canal Terrassa Vallès - Noucinc.2 Ràdio
Diari Terrassa
La Xarxa Comunicació Local
Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació
TR3SC
Entitats i Espais Col·laboradors:
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Viladecavalls
Amics de les Arts i Joventuts Musicals
Associació de Veïns Pl. Catalunya – Escola Industrial
Associació Terrassahoppers
Ateneu Candela
Ateneu Terrassenc
Auditori de l’Aula de Música de Terrassa
Bau House
Biblioteques Públiques de Terrassa. Bct xarxa
Casa de la Música de Terrassa
CEM Escola de Música i Grau Superior
Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany
Centre Esportiu Qsport
Cine Club Amics de les Arts i Joventuts Musicals
Conservatori Municipal de Música de Terrassa
Educació Ajuntament de Terrassa
El Cafè de l’Aula
El Vapor
Espai G d’Art
Filmoteca Club Catalunya
Granja Catalana
Oficina Caixabank Terrassa
Restaurant Damunt un Cel de Fil
Restaurant El Cel de les Oques
Restaurant L’Alegria del Teatre
Restaurant La Revolta
Servei Polítiques de Gènere. Ajuntament de Terrassa
Soul Pub
Terrassa Comerç Centre
Turisme Ajuntament de Terrassa
Agraïments: Laura Contreras, veu off teaser; Guillermo Calliero S.A.P. per ‘Milonjazz’, música teaser i falques promoció.

VENDA D'ENTRADES
Venda on line
www.jazzterrassa.org
Oficina Jazz Terrassa
c.Sant Pere, 46 1r.
De dilluns a divendres de 16 – 19 h
Nova Jazz Cava
Ptge. Tete Montoliu, 24. De dilluns a divendres de 16 - 19 h
Venda a taquilla Nova Jazz Cava
El mateix dia 1.30h prèvia al concert, excepte diumenges 1h
Venda únicament pel concert de Uri Caine Ensemble i Bobby Lewis Ensemble
Centre Cultural Terrassa
Rambla d’Ègara, 340.
Venda a Taquilla de dilluns a dissabte de 16 – 20 h. El mateix dia 1 h abans del concert
Venda on line www.fundacioct.cat
Venda Telefònica 93 519 70 39
Entrades amb descompte
Amb els carnets de; Amics de les Arts i Joventuts Musicals / Jazz Terrassa / Col.legi d’Enginyers Industrials /
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya / Tr3sc / Club Subscriptor de la Vanguardia /
Matriculats a escoles de música.
Consulteu-ho a www.jazzterrassa.org
Pack turístic “Cap de setmana a ritme de Jazz”
Consulteu-ho a www.visitaterrassa.cat/festivaldejazz

CONTACTE PREMSA I COMUNICACIÓ:
37 Festival de Jazz Terrassa 2018
Olga Àbalos +34 699 432 569
David Traver +34 646 841 570
premsa@jazzterrassa.org

