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 40 ANYS DE FESTIVAL A TERRASSA

Estem de celebració, el Festival fa 40 anys! Il·lusionats per aquesta fita, Jazz Terrassa – Club
de Jazz d’Amics de les Arts i JM ha treballat de valent en un programa artístic de primera.

Assumim el repte de recuperar projectes internacionals que van ser cancel·lats sobtadament
la primavera passada per l'eclosió de la pandèmia i incorporem noves propostes en defensa
d'una programació de qualitat i diversa. La incertesa hi és, però som valents i el nostre
compromís amb el sector cultural i els aficionats, que no han deixat de recolzar l’activitat que
hem intentat mantenir, ens obliga a proposar una edició “top”. La prudència també hi és amb
els aforaments restringits i les mesures de seguretat emprades que fan la Cultura Segura.

Tenim divuit dies per descobrir i compartir fins a prop de quaranta propostes. Del 27 de maig
al 13 de juny un total de 187 músics desfilaran pels diferents espais. La Nova Jazz Cava manté
l’epicentre de l’activitat amb concerts de club i matinals a l'aire lliure al Pati. El Teatre
Principal s’incorpora i es consolida la projecció del festival a la comarca. Algunes activitats
complementàries es mantenen i la ruta gastronòmica Menjazz també us espera.

 DADES DE 2021
18 dies de Festival
29 concerts
7 activitats complementàries
187 músics
14 espais
4 streamings en directe
5 presentacions discogràfiques
21 músics internacionals que debuten al
Festival
3 estrenes de projecte
3 presentacions a Catalunya
3 produccions del Festival
2 Jam Sessions
2 màster class
1 exposició
1 concert secret
1 pel·lícula

JAZZ UP
Com a aperitiu del Festival, durant 12 dies d’abril Terrassa va viure una experiència inèdita. Un
circuit artístic i musical per 40 punts de la ciutat que van ser l'escenari simbòlic i fugaç dels
40 anys de Festival a partir dels 40 cartells oficials de la seva trajectòria. Amb 59 musics
participants, l'esdeveniment va estar marcat pel factor sorpresa del moment i del lloc per tal
de mantenir el suspens fins a l'últim moment. Cada punt va estar recolzat per la transmissió
en directe a través de les xarxes socials arribant a les 27.000 visualitzacions dels vídeos.
La producció va comptar amb la col·laboració dels alumnes de Grau Mitjà de Vídeo discjòquei i
So i els alumnes de Grau Superior de Realització de l' Institut Santa Eulàlia de Terrassa.

Músics participants al Jazz Up:
Roc Alemany, Jofre Alemany, Xavier Algans, Quim Anglada, Vitalik Bagriy,Pol Chabier Ballarin,
Oriol Barberà, Maria Betriu, Roc Calvet, Pol Candela, Manel Casas, Xavi Castillo, Enric
Carreras, Atenea Carter, Pep Coca, Aurora Coca, Oriol Cot, Lluís Cuadrench, Èric Elias, Josep
Ma Farràs, Roger Félez, Abril Ferrer, Samuel Fernández, Pepo Figueras, Ramon Figueras, Jofre
Fité, Adrià Font, David Garcia, Guim Garcia, Arnau Gil, Oriol Gonzàlez, Ramon Grimalt, Pau
Gurpegui, Xavi Hinojosa, Joan Humet, Pere Jané, Anna Jané, Núria Jaouen, Òscar Jorba,
Martina López, Ruben Lorente, Víctor Martínez, Federico Mazzanti, Pol Oñate, Berta Puig,
Gerard Puig, Dani Rambla, Oriol Romaní, Alba Ruiz, Susana Sheiman, Genís Sobrado, Moisès
Solé, Sergi Torrejon, Marc Uroz, Alba Valero, Lluís Vallès, Oriol Vallès i Mireia Vidal.
Artistes, fotògrafs, il·lustradors i dissenyadors dels 40 cartells del Festival:
Ramón Ojeda, Miquel Carol, Xavier Bacardit, Octavi Intente, Secció de disseny gràfic de l'Escola
Municipal d'Arts Aplicades, America Sanchez, J. Martínez Lozano, Lluis Jové, Carlos Avallone,
Deukalion, Nexe, Javier Mariscal, Tha, Jordi Canyameres, Mercè Torres, Original Serveis, Pep
Agut, Àxel Oliveres, Joan Soriano, Josep Vera, Quelot, Radio Zurich, Gerardo Cañellas,
Magdalena Giménez, Vicenç Viaplana, Leonardo Flores, Francesc Abad, Jaime Altimira, Albert
Novellon, Manel Rubiales, Carles Bros, Mitus Aurell, Salvador Alavedra, Sr. Edi, Anna Clariana,
Conrad Roset i Sílvia Segura.
Espais del Jazz Up:
Local d'assaig d'Adrià Font, Fupar, Casa Farràs, ESCAC (Plaça Farinera), Biblioteca Central de
Terrassa, vestíbul del Centre Cultural Terrassa, Casa Museu Alegre de Sagrera, Xemeneia
Almirall, pati històric del mNACTEC, CEM, atri de l'Ajuntament de Terrassa, Plaça Vella, Nova
Jazz Cava, Hospital de Terrassa, Espai G d'Art, Mercat del Triomf, monument Dona
Treballadora, Torrent de les Bruixes (Parc de Vallparadís), Parc dels Catalans, Plaça de la
Torre del Palau, Prodis (Vapor Cortès), Castell Cartoixa de Vallparadís, Plaça de Catalunya,
Ateneu Candela, Estació Ferrocarrils Vallparadís - Universitat, pati de la Casa Baumann,
Mercat de la Independència, El Cafè de l'Aula, Parc de Sant Jordi, Torrent d'en Sagrera (Parc
de Vallparadís), Masia Freixa, Sala Muncunill, La Seu d'Ègara, Passatge Tete Montoliu, Escola
Municipal de Música - Conservatori de Terrassa, Amics de les Arts i JM, Plaça de Lluís
Companys, edifici Consultes externes de Mútua Terrassa, Societat Municipal de Comunicació
de Terrassa (Plaça de la Farinera) i el Foyer del Teatre Principal.

A LA XARXA
www.jazzterrassa.org
www.instagram.com/novajazzcava
www.facebook.com/jazzterrassafestival
www.twitter.com/novajazzcava

APLICACIONS MÒBILS

Dediquem l'edició del Festival a la memòria d' Eduard Torres, Sr. Edi (1944 - 2020)
dibuixant i amant del jazz, Josep Puigbò (1944 - 2020), pianista i impulsor del jazz a
Terrassa, Miquel Carol (1958 - 2020), fotògraf i membre de Jazz Terrassa i guitarrista
Amadeu casas (1954-2020).

 IMATGE

“Que cadascú vegi el que hagi de veure. Per mi es
tracta de l’erupció creativa i musical a través del
volcà. M’inspira la mediterrània que es reflecteix
en els colors del cartell. També he volgut
recordar al fotògraf Miquel Carol que tots ens
estimàvem tant”. Amb aquestes paraules,
l’artista Sílvia Segura descriu la il·lustació que
representa la imatge de l’edició 2021.
Sílvia Segura és una de les artistes residents a
Terrassa més impactants. L’home, la música i els
animals són temes recurrents a la seva obra,
influïda també pel realisme màgic. Les seves
creacions se centren en l’escultura lineal de
fusta i ferro forjat, el gravat, el dibuix i la pintura.
L’esquematisme de línees, el gust pel suggerir,
l’emotivitat del llenguatge i el toc primitivista,
configuren algunes de les principals
característiques del seu univers creatiu.
Segura és també l'autora de l'original peça de
bronze del guardó Premi Jazzterrasman que el
Festival Jazz Terrassa concedeix des de l’any
2003 a un artista en reconeixement a la seva trajectòria, la tasca en la divulgació del gènere
jazzístic i la vinculació d’aquest músic amb el Club de Jazz egarenc. L'exemplar recorda la Nova
Jazz Cava en la seva base octogonal i a les inacabables notes de saxo en els ondulants fils de
bronze que semblen elevar-se cap al sostre. Es tracta d’un element viu i musical, ja que emet
diversos sons en ser colpejada suaument.

 PROGRAMA DE CONCERTS

SEVEN SIDES
Dijous 27 de maig / 20h / Nova Jazz Cava
Inauguració del 40 Festival Jazz Terrassa
Amb invitació
www.ensemblemusiccollection.es
Video: https://bit.ly/3tFztKp

Carme Canela, veu
Elisenda Julià, veu
Sara Lilu, veu
Víctor Carrascosa, trompeta i flugelhorn
Joan Monné, piano
Juan Pastor, contrabaix
Enric Fuster, bateria

Estrena absoluta de projecte musical per inaugurar l'edició 40 del Festival Jazz Terrassa!
Sota la batuta d'Alfons Carrascosa, excel·lents músics de diverses generacions combinen amb
elegància
i
bon
gust
veus,
harmonies
i
improvisació.
L'experimentat músic Alfons Carrascosa és el creador d'aquest espectacle inèdit. El compositor i
saxofonista és conegut a l'escena catalana com a intèrpret de nombroses formacions i
col·laborador de músics internacionals, especialment del també saxofonista alto Dick Oatts. Fou
membre durant 10 anys de la Big Band Terrassa i fundador de la Big Acoustic Band, l'any 2007.
Carrascosa s'ha encarregat íntegrament de la composició i els arranjaments musicals constatant
que els diversos estats anímics i emocionals dels humans es poden veure reflectits, d’una manera
clara i brillant, en aquest meravellós art que és la música. Ha sabut conjuntar meticulosament les
harmonies vocals tractant-les com un instrument més.
Les veus intergeneracionals de Carme Canela, Elisenda Julià i Sara Lilu testimonien a la perfecció
la bona salut de l'escena vocal femenina de l'actualitat.

GIANLUCA PETRELLA "COSMIC RENAISSANCE"
Divendres 28 de maig / 21h / Nova Jazz Cava
web 30€ / Ant. i taq. 33€
www.gianlucapetrella.it
Vídeo: https://bit.ly/3ffjDB0

Gianluca Petrella, trombó
Mirco Rubegni, trompeta
Blake Franchetto, baix elèctric
Federico Scettri, bateria
Simone Padovani, percussió

L’italià Gianluca Petrella és un dels principals reclams de la present edició i actualment
un dels màxims exponents del jazz a nivell mundial. El seu viatge còsmic està modelat per
la inspiració d'un trombonista que sempre ha defugit de l'etiquetatge. Guanyador en dues
ocasions -2006 i 2007- del premi “Downbeat Critics Poll” com a Millor Artista Emergent en
la categoria de Millor Trombonista, les seves col·laboracions internacionals s'extenen des
de Steve Swallow, Steve Coleman o Pat Metheny fins a Aldo Romano o Enrico Rava. Al
llarg de la seva trajectòria Petrella ha composat, interpretat i enregistrat música de
diversos gèneres, des de l'experimentació fins a l'electrònica o el hip-hop.
Petrella lidera un meravellós quintet italià que te el seu orígen al 2007 amb la Cosmic
Band i que culmina amb Cosmic Renaissance (Spacebone Records, 2016), un treball
dedicat a apropar la seva visió sobre les músiques del sempre extravagant Sun Ra.

Patrocina: Istituto Italiano di Cultura Barcelona

LAURA SIMÓ & FRANCESC CAPELLA QUARTET
"Time In A Bottle"
Concert retransmès en streaming!
Dissabte 29 maig / 12h / Pati Nova Jazz
Cava
2€ (socis gratuït)
Vídeo Laura Simó: https://bit.ly/3xXxc0j

Laura Simó, veu
Guim Garcia Balasch, saxo alt
Francesc Capella, piano
Guillermo Prats, contrabaix
David Simó, bateria

Una de les vocalistes imprescindibles del panorama jazzístic del nostre país, Laura Simó,
torna a Terrassa amb el quartet liderat pel seu pianista de capçalera, Francesc Capella.
Nascuda a Barcelona, la seva és una trajectòria indiscutible que l’ha portat per escenaris
d’arreu amb multitud de projectes que defensa gràcies a la qualitat i versatilitat que
posseeix. El seu primer disc es va publicar l’any 1986 i, d’aleshores ençà, no ha deixat
d’interpretar les cançons de Serrat, Burt Bacharach, The Beatles, les grans dames del
jazz, temes cinematogràfics o les millors peces del repertori dels grans musicals de
Broodway. De l’orquestra simfònica al petit combo, Laura Simó es mou amb elegància i
empatia natural amb qualsevol dels nombrosos projectes que ha liderat.
Guim Garcia, Guillermo Prats i David Simó completen la formació amb excel·lents
exponents de l’escena catalana.
Streaming del concert: https://www.youtube.com/user/novajazzcava/live

TRUDY LYNN
Dissabte 29 maig / 21h / Nova Jazz Cava
web 30€ / Ant. i taq. 33€
Nit de Blues
Web: https://www.trudylynn.com/
Vídeo: https://bit.ly/2StZvDc
Instagram Trudy Lynn: https://bit.ly/33vjGmt

Trudy Lynn, veu
Steve Krase, harmònica
David Carter, guitarra
Bobby Markoff, teclats
Fon Botana, baix
Villie McCullen, bateria

Trudy Lynn és una de les propostes recuperades l'edició suspesa al març de 2020. La de Houston
presentarà les cançons del seu tretzè àlbum en solitari Blues Keep Knockin (Connor Ray Music,
2018) nomenat un dels 50 millors àlbums de 2018 per la revista especialitzada Living Blues. Es
tracta d'un nou àlbum en solitari que dóna continuïtat a l'excel•lència de l’anterior, I’ll Sing the
Blues for You (Connor Ray Music, 2016).
Lynn es va criar a Houston i continua utilitzant aquesta ciutat com a base d'operacions. La seva
carrera a finals dels anys 60 com a cantant de Rhythm and Blues, i telonejant a formacions tan
mítiques com Ike & Tina Turner, la va confirmar com una gran veu. El seu debut discogràfic com a
solista, però, no arribaria fins l’any 1989.
Amb 50 anys de trajectòria com a cantant, Lynn ha ressorgit durant els darrers cinc anys amb un
nou segell i extenses gires mundials. La seva poderosa veu, d'una gravetat perfectament
modulada, està acompanyada per una sòlida banda comandada per l'harmonicista novaiorquès
Steve Krase, a l'ensems productor discogràfic amb el qual Lynn ha publicat els darrers quatre
àlbums. Aquest concert suposa el seu debut al Festival.

TONI SOLÀ QUINTET
Diumenge 30 maig / 12h / Pati Nova Jazz Cava Toni Solà, saxo tenor
2€ (socis gratuït)
Kike Angulo, guitarra
Gerard Nieto, piano
Video: http://y2u.be/c3f6ymGsm0o
Ignasi González, contrabaix
Xavi Hinojosa, bateria
El saxofonista Toni Solà (Barcelona, 1966) presenta el seu darrer treball Cool People (Swing Alley,
2019), el setè com a líder, acompanyat dels seus músics habituals: Gerard Nieto al piano, Kike
Angulo a la guitarra, Ignasi González al contrabaix i Xavi Hinojosa a la bateria. Al disc, hi
col•laboren dos convidats d'exepció: la vocalista nordamericana Charmin Michelle i el saxofonista
Harry Allen. Toni Solà ha composat i produït els 10 talls sonors dels disc on hi predomina el jazz
fusionat amb diversos gèneres com el blues o el funk.
El concert matinal al pati de la Nova Jazz Cava vibrarà amb un jazz de contrastos.

JORDI ROSSY REUNION
Premi Jazzterrasman 2020
Diumenge 30 maig / 19h / Nova Jazz Cava
web 25€ / Ant. i taq. 28€
Premi Jazzterrasman 2020

web: http://jorgerossy.com/
video: https://www.youtube.com/watch?v=5865Il4ay28

Jordi Rossy, vibràfon i bateria
Fèlix Rossy, trompeta
Benet Palet, trompeta
Nat Su, saxo alt
Bill McHenry, saxo tenor
Jaume Llombart, guitarra
Marc Cuevas, contrabaix
Aldo Caviglia, bateria

Jordi Rossy s’erigia l'any 2020 amb la distinció del Premi Jazzterrasman, el guardó que atorga el Festival
Jazz Terrassa a una figura cabdal del jazz en reconeixement a la seva trajectòria, tasca de divulgació i
vincle amb el Club de Jazz egarenc.
Rossy és reconegut internacionalment com un dels bateries més influents de la seva generació. A banda de
la seva trajectòria com a bateria, també domina a la perfecció el vibràfon, amb un so únic i molt personal.
Nascut a Barcelona, Jordi Rossy és un agitador musical, un catalitzador de l'escena del jazz i un dels pioners
en establir intercanvis entre els músics de Barcelona i Nova York. Com a compositor, ha enregistrat mes de
20 àlbums i ha treballat amb valuoses icones del gènere com Brad Mehldau, Charlie Haden, Wayne Shorter,
Lee Konitz, Carla Bley i Steve Swallow, Joe Lovano o Danilo Pérez. El seu treball com a acompanyant inclou
més de 180 enregistraments.
Baquetes en mà, es va estrenar al Festival terrassenc l'any 1984 amb només 20 anys, a l'escenari de la Plaça
de Catalunya amb el quartet de Michael Kaupa (trompeta), Lluís Vidal (piano) i Zé Eduardo (contrabaix).
Només dos anys abans, però, amb el grup Jazzmin actuava a l'escenari de la mítica Jazz Cava del carrer
Sant Quirze, en aquella ocasió amb el vibràfon.
En podrien ser molts d'altres i molts més, però els 7 músics que l'acompanyaran a l'escenari de la Nova Jazz
Cava són peces imprescindibles en el seu dia a dia. Amb el guitarrista Jaume Llombart comparteix el
projecte actual a quintet i amb el sempre imaginatiu contrabaixista Marc Cuevas amb qui Rossy hi treballa
estretament des de fa més de 20 anys. Aldo Caviglia, d'àmplia trajectòria i membre eventual del trio de Tete
Montoliu, va ser el primer professor de bateria de Rossy. La reunió comptarà amb una nodrida secció de
vents formada per dos trompetes, la del seu fill Fèlix Rossy i la de l'ullastrellenc Benet Palet -qui també es
mostrarà a la flauta-, el saxo tenor del nord-americà Bill McHenry amb qui Rossy ha compartit pis i molts
concerts, i el saxo alt del músic suís d'orígen camerunès Nat Su, company d'aventures musicals des de l'any
1989. Tots ells interpretaran essencialment composicions pròpies de Rossy en diversos formats.
Amb aquesta, hauran estat 56 ocasions en les que Jordi Rossy ha participat en concerts organitzats pel Club
de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa.

MIREIA VIDAL QUINTET
Dimecres 2 juny / 21h / Nova Jazz Cava
3€ (socis gratuït)
Jam Session

Mireia Vidal, trompeta
Vicente Pérez, trombó
Joel López, piano
Gerard Cassola, contrabaix
Pau Masó, bateria

Forjat dins d’un aula del Taller de Músics amb Vicent Pérez com a mentor espiritual es
forma Mireia Vidal Quintet. El quintet abarca un repertori que transita des de la polirítmia i
improvisació de Lennie Tristano fins a la màgia creativa de Wayne Shorter amb una
elavada dosis de bebop.
Mireia Vidal va començar a tocar la trompeta amb 7 anys durant el seu pas pel
Conservatori de Terrassa, amb els mestres Guim Garcia Balasch i Xavier Maureta. Després
de cursar el primer curs del cicle superior d’interpretació de Jazz i Música Moderna a la
Fundació Conservatori del Liceu va ingresar al Taller de Músics de Barcelona sota la tutela
del trompetista valencià David Pastor on encara hi cursa els seus estudis musicals.
Actualment forma part d’una de les big bands més joves i amb més projecció, la Freddi’s
Jazz Band amb qui recentment han enregistrat el seu primer treball a la Nova Jazz Cava
terrassenca.

ALTO FOR TWO: KIKA SPRANGERS, IRENE REIG
Doble concert
Dijous 3 juny / 20:30h / Nova Jazz Cava
web 25€ / Ant. i taq. 28€
web https://tallerdemusics.com/artistas/irene-reig/
web https://kikasprangers.nl/
Vídeo: https://bit.ly/3uzsfIP

Kika Sprangers, saxo alt
Irene Reig, saxo alt
Xavi Torres, piano
Thomas Pol, contrabaix
Sun-Mi Hong, bateria

La relació entre la indústria del jazz i els festivals europeus, s'ha traduït en la primera residència
artística que acull el Festival Jazz Terrassa. Es tracta d'una iniciativa produïda a tres bandes entre
el festival Rabobank Amersfoort Jazz dels Països Baixos, l'Institut Ramon Llull i el Festival
egarenc en col·laboració amb el meeting Jazz I am amb la intenció de donar sortida internacional
als nous creadors de jazz del país. Aquesta residència artística ha estat d'anada i tornada ja que
durant el mes de novembre passat el grup va actuar dins del festival holandès.
Liderat per dues de les saxofonistes actuals més innovadores d’Europa, Kika Sprangers (Nijmegen,
1994) i Irene Reig (Barcelona, 1993), "Alto For Two" concentra en format quintet un repertori de
composicions pròpies amb un so singular, distintiu i molt actual.
Kika Sprangers és una de les músiques més reconegudes dels Països Baixos. Ha treballat com a
directora de la secció de saxos de la National Youth Jazz Orchestra holandesa amb la que va
recórrer diversos països i festivals de jazz com el North Sea Jazz Festival, Bimhuis o el King's
Place. El concert suposa el seu debut al Festival.
Per la seva banda, Irene Reig és una de les compositores més actives del panorama actual i lidera
diversos grups com The Bop Collective, amb el que ha obtingut el reconeixement Publieksprijis de
la Dutch Jazz Competition 2018. Amb aquesta formació va publicar IASPIS (The Changes, 2019),
probablement un dels millors discs de jazz de l'any. Anteriorment havia editat Views (DiscMedi,
2017) enregistrat a Filadèlfia amb la presència de John Swana, un dels trompetistes més
reconeguts a nivell mundial. El seu darrer i aclamat llençament és Mira (The Changes, 2021) amb
el seu actual trio i enregistrat en directe amb el seu actual trio al Milano Jazz Club de Barcelona.

Doble concert

SMACK DAB “555”
Dijous 3 juny / 20:30h / Nova Jazz Cava
web 25€ / Ant. i taq. 28€
https://joancasaresmusic.wordpress.com/
http://thechangesmusic.com/oriol-valles-2/?lang=es
Vídeo: https://bit.ly/3fkq45R

Oriol Vallès, trompeta
Joan Casares, bateria
Lluc Casares, saxo tenor i flauta
Joan Monné, piano
Pau Sala, contrabaix

Influenciats pel hard-bop, el swing, el blues, el neo-soul i la música afroamericana contemporània,
la banda va néixer com a projecte de final de carrera dels joves músics Joan Casares i Oriol
Vallès, a l’Esmuc obtenint Matrícula d’Honor, l'any 2015. La banda la completen Joan Monné al
piano, Pau Sala al contrabaix i Lluc Casares al saxo tenor i flauta. L'any passat, el quintet
celebrava els 5 anys de trajectòria amb la gira de presentació del disc 555 (The Changes, 2020) i
que ara, el Festival recupera.
Es tracta d'una proposta energètica i explosiva; jazz d'alta intensitat i sense concessions que
combina qualsevol gènere que tingui el groove com a element d'unió. El quintet factura temes
propis amb arranjaments molt treballats que afavoreixen la improvizació lliure i arriscada. El
producte final és una música sofisticada que no renuncia al component ballable que sempre s'ha
vinculat a l’esperit de la tradició afroamericana.
Durant la seva curta però intensa existència, han actuat a Nova York en dues ocasions i amb la
col•laboració del mestre saxofonista Vincent Herring. La seva trajectòria en l’escena catalana
comprèn més de 50 actuacions arreu del territori, tant en clubs de jazz com a festivals -Festival
Jazz Terrassa, Estival de Jazz d’Igualada, Festival de Blues de Cerdanyola o el Festival de Jazz de
Banyoles-, entre d'altres.

PHILIP CATHERINE ORGAN TRIO
Divendres 4 juny / 21h / Nova Jazz Cava
web 30€ / Ant. i taq. 33€
En record a Miquel Carol

Philip Catherine, guitarra
Phil Wilkinson, orgue hammond B3
Jo Krause, bateria

http://www.philipcatherine.com/
Vídeo: https://bit.ly/33rDVkW

Als seus 78 anys, Philip Catherine està considerat com dels referents de l'escena del jazz belga. És
conegut per les seves col·laboracions en nombrosos discos. El seu nom està associat a notables
personalitats com Chet Baker, Charles Mingus, Dexter Gordon, Richard Galliano, Stéphane
Grappelli, Toots Thielemans, Carla Bley, Larry Coryell, Mike Mantler, Lou Bennett, Jean-Luc Ponty,
Charlie Mariano o Joachim Kühn. Amb aquesta carta de presentació la seva solvència està
sobradament acreditada.
Se'l considera un dels grans de l’avantguarda de l’escena del jazz europeu des dels anys seixanta.
Catherine segueix la tradició de Django Reinhardt i René Thomas, i manifesta especial devoció por
Wynton Kelly.
Amb un so únic, profundament expressiu, tècnic i molt singular, Philip Catherine continua molt
obert de ment la seva recerca de renovació i perfecció. Les fórmules combinatòries de melodia i
acords li donen el suport rítmic i la llibertat necessàries per desplegar la seva àmplia paleta
d’estils musicals, des d’aquest irresistible so groove rock fins a les extenses frases líriques de les
quals n'és un mestre.
Són molts els que encara recorden el seu debut al Festival de 1986 en format duet i acompanyat
del contrabaixista danés Niels-Henning Pedersen. Es presenta a la Nova Jazz Cava amb el
company de viatge que el va acompanyar fa 9 anys, l'anglès Phil Wilkinson a l'orgue hammond i en
aquesta ocasió l'alemany Jo Krause a la part rítmica.

LA VELLA DIXIELAND 40+1
Dissabte 5 juny / 12h / Pati Nova Jazz Cava
2€ (socis gratuït)

http://www.lavelladixieland.com/
Vídeo: https://bit.ly/3f3kswp

Pep Gol, trompeta
Xavier Manau, trombó
Benôit Poinsot, saxo alt
Pau Casares, saxo tenor / clarinet
Gerard Nieto, piano
Josemi Moraleda, contrabaix
Josep “Pinyu” Martí, bateria
Joan Mar Sauqué, trompeta
Irene Reig, saxo alt
Pablo Martín, saxo tenor

Les circumstàncies pandèmiques van impedir que La Vella Dixieland pogués celebrar el 40
aniversari l’any 2020. Però finalment, el passat 30 d'abril van estrenar un nou projecte que
commemora els seus 40 anys de trajectòria, amb el títol 40+1.
Encaren la celebració amb un nou projecte en què es retroba amb els seus orígens, el jazz més
tradicional, amb un repertori que inclou temes de les llegendàries orquestres de Jelly Roll Morton,
Kid Ory, Sidney Bechet o Louis Armstrong, recreant la seva sonoritat original i amb la mínima
amplificació possible. Han aprofitat l'aniversari per incorporar a tres nous talents que destaquen
per la seva joventut i la seva projecció: Irene Reig al saxo alt, Pablo Martín al trombó i Joan Mar
Sauqué a la trompeta. A banda d'interpretar els temes centrats en el jazz més tradicional, aquesta
nova formació els permet incidir especialment en el repertori de big band i en el de brass band.
Una de les orquestres més veteranes dels escenaris catalans torna a passar una vegada més per
Terrassa on l'hem escoltat en 68 ocasions i en bona part dels escenaris programats per Jazz
Terrassa. La història de La Vella Dixieland i del Festival Jazz Terrassa van en paral·lel.

NOVA DATA!! 17 DE JUNY!
THEO HILL TRIO & JEREMY PELT
Dissabte 5 juny / 21h / Nova Jazz Cava

Nova data! Dijous 17 de juny
web 30€ / Ant. i taq. 33€

Theo Hill, piano
Ameen Saleem, contrabaix
Mark Whitfield Jr., bateria
Jeremy Pelt, trompeta

http://www.theoshill.com/
http://jeremypelt.net/
Vídeo: https://bit.ly/33svmq7

El Festival ha pogut recuperar de l'edició suspesa del març de 2020 una aposta per les escenes
emergents de qualitat, Theo Hill Trio & Jeremy Pelt.
Theo Hill representa perfectament aquesta nova veu. Nascut a Nova York, el jove pianista ha
recorregut mig món com a membre de la The Mingus Big Band, la Big Band de Charles Tolliver o la
The Josh Evans Big Band. Ha tingut l'oportunitat de compartir escenari amb màsters com ara Jeff
"Tain" Watts, Wallace Roney, Bobby Watson, Victor Bailey, Lenny White, Roy Ayers, Frank Lacy, T.S.
Monk, J.D Allen, Curtis Lundy, David Weiss, Carmen Lundy i Gregory Porter, entre d'altres, amb
alguns dels quals ha enregistrat. Compta també amb discografia com a líder: Theo Hill Live at
Smalls, Promethean (2017) i Interstellar Adventures (2018).
La seva darrera aventura com a líder, la comparteix a Terrassa amb un autèntic revulsiu de la
trompeta, Jeremy Pelt. Amb una progressió artística espectacular, el californià domina a la
perfecció la combinatòria dels formats acústic i elèctric demostrant una formidable versatilitat.
Establert a Nova York, ha actuat al costat de distingits artistes com George Cables, Jimmy Heath,
Ravi Coltrane, Roy Hargrove, Bobby "Blue" Bland, Bobby Short, Keter Betts, Winard Harper, Dion
Parson, Ron Blake, Charli Persip, Gary Bartz, Harold Ousley, Greg Osby, Frank Lacy I molts més.
Durant cinc anys consecutius Pelt ha estat votat com a "Number one Rising Star" de la trompeta
per la revista Downbeat i per l'Associació de Periodistes del Jazz.
La banda la completen dos músics superlatius: Ameen Saleem al contrabaix i Mark Whitfield Jr. a
la bateria.

JEAN TOUSSAINT QUARTET
Diumenge 6 juny / 12h / Pati Nova Jazz Cava Jean Toussaint, saxo tenor
2€ (socis gratuït)
Antonio Mazzei, piano
Horacio Fumero, contrabaix
Vídeo: https://bit.ly/3tyXAKD
David Xirgu, bateria
Jean Toussaint és un dels millors saxo tenors de la història recent del jazz. Nascut a Saint
Thomas, a les Illes Verges (EEUU), es dóna a conèixer a principis dels 80 quan el tòtem de la
bateria Art Blakey li proposa formar part dels llegendaris Jazz Messengers. Fou l'inici d'una
gloriosa trajectòria amb companys de generació com Terence Blanchard, Lonnie Plaxico, Donald
Harrison o Mulgrew Miller i amb històrics del jazz de la categoria de Gil Evans, McCoy Tyner i
Wynton Marsalis.
Toussaint va ser aviat reconegut per la seva habilitat en el fraseig, capacitat d'improvisació i
desbordant tècnica instrumental. Amb els anys, nombrosos músics consagrats de l'escena de jazz
internacional han confiat en els seus serveis. La crítica especialitzada ha vist en ell la continuació
en la modernitat del saxo tenor, en el seu dia liderada per músics com John Coltrane o Sonny
Rollins.
El 1987 Toussaint va traslladar la seva residència a Londres -i actualment establert a Catalunya.
Des d'aleshores ha protagonitzat una important carrera com a líder. Habitualment s'ha
acompanyat per la rítmica formada pel contrabaixista argentí Horacio Fumero, el pianista italià
Antonio Mazzei i el bateria català David Xirgu, que conformen sens dubte, un agrupació de músics
d'indubtable capacitat creativa.
El passat mes de març es complien 37 anys del concert que els Jazz Messengers d'Art Blakey, amb
Jean Toussaint al saxo tenor, van celebrar a l'antic Cinema Rambla terrassenc, en el marc del 3er
Festival Jazz Terrassa, a l'antic Cinema Rambla terrassenc.

Diumenge 6 juny / 12:30h / Pati mNACTEC
1€

Marc Uroz, veu
Òscar Font, trombó
Jordi Griso, piano i trompeta
Josemi Moraleda, contrabaix
Oriol Gonzàlez, bateria i washboard

Picardia, sàtira, cabaret... són els ingredients principals dels Uroz Jazz Dealers. Es tracta d'una
estrena que la formació planteja com un recorregut cap a les arrels del Jazz; el Baton Rouge i el
New Orleans de l'antiga Luisiana, a l'època dels vaixells de vapor, les marxin bands, les
madammes...
Ofereixen un repertori picant amb cançons interpretades per les musses de l’època com Bessie
Smith, Ma Rainey i Sweet Emma Barret. El terrassenc Marc Uroz, un fenomen de la veu,
acompanyat de 5 jazzmans catalans a l'alaçada d'una estrena que es preveu de traca i mocador.

LA LOCOMOTORA NEGRA 50 anys
+ Josep M. Farràs & Big Mama
Diumenge 6 juny / 19h /
Teatre Principal
30€

Ricard Gili, direcció, trompeta i veu
Arnau Boix, trompeta
Miquel Donat, trompeta
Ivó Oller, trompeta
Marc Trepat, trombó
Víctor Gonzàlez, trombó
Òscar Font, trombó
Xavier Trepat, trombó
Eva Garin, saxo alt, clarinet
Lluís Trepat, saxo alt, clarinet

Toni Gili, saxo tenor
Ariel Vigo, saxo bariton
Albert Romaní, guitarra
Cristòfol A. Trepat, piano
Jordi Casanovas, contrabaix
Carles Gili, bateria
Big Mama, veu
Josep M. Farràs, trompeta
Albert Gassull, saxo alt
Tomàs González, saxo tenor

El 31 de gener de 1971 Ricard Gili a la trompeta, Carles Gili a la bateria, Tòfol (Cristòfol Trepat) al
piano, Tomàs González al saxo i el terrassenc Miquel Soler al contrabaix, es presentaven per
primera vegada en formació de quintet a l'antiga Cova del Drac del carrer de Tuset de Barcelona.
Mig segle més tard d'aquell debut, i convertits en una poderosa big band de 17 músics, s'acomiaden
dels escenaris amb una sèrie de concerts i un darrer àlbum amb temes inèdits i col·laboracions
diverses.
Són pocs els que coneixen l’origen del nom de l'orquestra. Joaquim Gili, pare de l'actual maquinista
principal i arquitecte de renom era un gran aficionat al jazz i a partir de 1963 organitzava audicions
de discos al seu pis de Barcelona, un diumenge al mes. Les va batejar amb el nom de “audicions de
la locomotora negra”, com una manera d’ajuntar les seves dues aficions, els trens i el jazz.
El rastre de la llarga fumera que ha anat deixant La Locomotora Negra en el transcurs dels seus
cinquanta anys de vida artística l'ha convertit en la big band degana del jazz clàssic de casa
nostra. Prenent com a model les orquestres negres més famoses de l’era del swing, com les de
Fletcher Henderson, DukeEllington, Lionel Hampton o CountBasie, el trajecte de la veterana
formació sempre s’ha dirigit al jazz negre en les seves vessants més populars.

La trajectòria de La Locomotora Negra està molt lligada amb la ciutat de Terrassa, on precisament
hi van fer el seu segon concert, el 6 de març de 1971 als Amics de les Arts i Joventuts Musicals, un
mes després de la seva estrena a Barcelona. Des d’aleshores, la veterana formació ha celebrat 81
concerts a Terrassa en 9 escenaris diferents. Com a curiositat, durant els darrers 24 anys han
actuat a la ciutat ininterrompudament, ja sigui durant la Temporada Estable a la Nova Jazz Cava
com al Festival de Jazz. En memorables i tradicionals s’havien convertit els concerts matinals del
Pícnic Jazz on la cèlebre big band va obrir el programa de tots els Pícnic Jazz durant 21 anys
consecutius, de 1999 a 2019!

A La Locomotora Negra hi ha trompetistes, trombonistes, saxofonistes, guitarristes i pianistes que són
també tècnics logístics, enginyers, arquitectes, dissenyadors gràfics, mestres, biòlegs, publicistes,
advocats, informàtics, investigadors i catedràtics de ciències socials. Han fet lluir la seva condició de
banda amateur per principis amb l'únic objectiu de tocar, gaudir i divulgar el jazz tal com el van
aprendre dels músics negres nord-americans.
Baixen dels vagons amb la satisfacció d’haver sumat milers de passatgers i companys de viatge amb
enregistraments discogràfics des de 1982 (amb fites comara Hey, Mr. Landlord (PDI, 1983), gravat l’any
1983 amb el trombonista i cantant d’Alabama Gene Connors), apassionats homenatges a referents com
Duke Ellington i Louis Armstrong o projectes tan ambiciosos com la cantata He mirat aquesta terra
(Swing 1971, 2009), amb textos de Salvador Espriu i música original de La Locomotora Negra.
Coincidint amb aquesta última gira, la formació ha publicat un àlbum heterogeni-La Locomotora Negra
50 anys, 1971-2021 (Audiovisuals de Sarrià, 2021)- estructurat a partir de material inèdit que havia
quedat a la reserva però amb un alt valor musical, documental i històric que retrata la profunda afició
pel jazz.
Tres Premi Jazz Terrasman
No és habitual gaudir de tres Premi Jazzterrasman en un mateix escenari. Josep Mª Farràs (2005),
Ricard Gili (2008) i Big Mama (2015) compten amb la distinció que concedeix el Festival en
reconeixement a la seva trajectòria musical i la vinculació amb el Club de Jazz egarenc. El genuí
trompetista terrassenc i la gran dama del blues català seran els convidats estel·lars d'un concert que
es preveu memorable.
De sonoritat potent i agressiva, Josep Mª Farràs posseeix una àmplia versatilitat estilística que li ha
permès col·laborar amb formacions de jazz tradicional i en grups més propers al bebop. Sense
abandonar mai la condició d'amateur, ha estat un model per a estudiants i professionals de
generacions posteriors. Per la seva banda, Big Mama compta amb una trajectòria professional de més
de 30 anys. El seu talent i perseverança l'han portat a signar més de 20 títols discogràfics, col·laborar
en una llarga llista d'àlbums i tocar en incomptables festivals i sales d'arreu del món.

TREMPERA QUIMTET
Dimecres 9 juny / 21h / Nova Jazz Cava
3€ (socis gratuït)
Jam Session

Quim Anglada, clarinet i saxo alt
Jan Julià, saxo tenor
Pol Candela, guitarra
Eric Elias, contrabaix
Oriol Ventura, bateria

L’orígen d’aquesta reunió musical el trobem a la big band Fredi’s Jazz Band de Matadepera d’on els
5 joves en son membres actius des de fa aproximadament 5 anys. Es dóna el cas, a més, que tots
els joves músics estudien actualment al Conservatori Municipal de Terrassa. El Club de Jazz manté
el vincle un constant tant amb el Conservatori de Terrassa i també amb la Fredi's Jazz Band, que
han participat dins de la Temporada Estable de concerts.
Els uneix la passió pel jazz amb una interpretació de la vessant més free i amb el groove com a
element conductor. Un jazz sense complexes i de mirada ampla que viatja del be bop de Charlie
Parker a la modernitat de The RH Factor o George Duke.
Una jam session per mesurar el moment dels creadors de la pedrera musical de la ciutat.

ADRIÀ FONT 600's Concerts
Dijous 10 juny / 21h / Nova Jazz Cava
web 18€ / Ant. i taq. 20€

Adrià Font, bateria
Josep Ma. Farràs, trompeta
Carles Pineda, saxo alt
Joan Albert, saxo tenor
Xavier Algans i Enric Carreras, piano
Pep Coca i Ramon Grimalt, contrabaix

Adrià Font és un dels impulsors del Jazz a Terrassa. Amant de la muntanya i l’alpinisme, és membre
fundador del Club de Jazz d’ Amics de les Arts i JM i va col·laborar en la construcció de la primera Jazz
Cava del carrer Sant Quirze, escenari on va participar en multitud de concerts. Actualment, forma part
de l’equip organitzador del Festival Jazz Terrassa com a responsable dels concerts a l’aire lliure.
Nascut a Terrassa el 1945, de nen, es queda bocabadat mirant el baterista de les orquestres que per
Festa Major actuaven a Terrassa. La seva inquietud per l’instrument el va portar a la creació de
multitud de formacions musicals en una activitat constant fins a dia d'avui. Tant és així que ja ha assolit
els 600 concerts, com a músic, organitzats pel Club de Jazz Terrassa.
Adrià Font va rebre el 7è Premi Jazzterrasman 2009 que atorga el Festival egarenc com a
reconeixement a la trajectòria i aportació d’un músic que és tot un símbol del jazz de la ciutat i exemple
per a molts. És també un dels terrassencs escollits amb un Capgròs a la vitrina de la ciutat, des de
l’any 1.999.
Deixeble d’Art Blakey i admirador apassionat d’Elvin Jones, la seva bateria ha acompanyat a Tete
Montoliu, Eric Peter, Dave Schniter, Bill Coleman, Johnny Griffin, Hal Singer, Buddy Tate, Benny Waters,
Slide Hampton, Pony Poindexter, Gene Connors, Jack Labrunie, Marc Alibert, Carrie Smith, Guy Laffitte,
Wild Bill Davis, George Coleman, Lou Bennet i un llarg etcétera.
Lluirà aquest primer podi del rànking de concerts al costat d’actuals companys d’escenari en una
reunió musical plena d’emocions i records! 600 concerts realitzats són un xifra rodona digne d'una
celebració especial.

LEW TABACKIN TRIO
Divendres 11 juny / 21h / Nova Jazz Cava
web 30€ / Ant. i taq. 33€

Lew Tabackin, saxo tenor i flauta
Philippe Aerts, contrabaix
Mourad Benhammou, bateria

Compositor, arranjador, director d'orquestra, saxofonista i flautista, Lew Tabackin ha estat descrit
com un dels pocs músics de Jazz capaç de desenvolupar dues personalitats musicals radicalment
diferents pel què fa als seus dos instruments. El seu distintiu estil hard bop amb el saxo tenor,
usant intervals amplis i canvis bruscos de tempo, es contraposa amb les delicades interpretacions
i virtuoses melodies a la flauta. Tabackin desplega amb solvència tota la gamma de possibilitats
que li ofereixen els seus instruments: melòdicament, rítmica i dinàmica.
Nascut a Filadèlfia el 1940, forma part de l'elit de grans instrumentistes de la seva generació. A
partir dels anys 70 té un paper destacat i constant com a solista de la històrica Toshiko Akiyoshi
Jazz Orchestra. Anys més tard, combina aquesta participació amb altres projectes propis, gires
com a líder i diverses col•laboracions amb projectes destacats de l'escena, com The Newport AllStars, The New York Jazz Giants, i la Carnegie Hall Jazz Band, generalment associats al productor
George Wein.
En els pràcticament cinquanta anys de trajectòria ha enregistrat una trentena de discos com a
líder, l'últim dels quals, Soundscapes (autoproduït, 2016), gravat a una botiga de bateries de
Manhattan amb el seu trio estable.
Lew Tabackin fa 13 anys que no visita Terrassa. Ha passat per la ciutat en dues ocasions: durant la
Temporada Estable de 2004 amb el seu trio habitual i com solista de la desapareguda Big Band
Jazz Terrassa, l'hivern de 2007. El contrabaixista belga Philippe Aerts i pel bateria Mourad
Benhammou serà la primera vegada que trepitjaran l'escenari de la Nova Jazz Cava.

BILLY COBHAM' EU GROUP
Dissabte 12 juny / 21h /
Teatre Principal
40€

Billy Cobham, bateria
Jean Marie Ecay, guitarra
Christophe Cravero, teclats i violí
Fifi Chayeb, baix elèctric

Poques vegades a la història un músic ha estat considerat com a mestre absolut del seu
instrument. El llegendari baterista d'orígen panameny n’és un d’ells. Ambidextre, és capaç
d'imprimir el ritme als temes de la monumental llista de músics amb qui ha tocat, considerant que
és un líder nat que acostuma a estar al davant de les formacions amb les que participa. Alhora és
també molt considerat pel seu treball com a compositor i com a productor discogràfic.
Vint anys després del seu pas per Terrassa, el 2002 amb The Art of 3 amb Kenny Barron i Ron
Carter, el podrem gaudir en format quartet amb el seu EU GROUP al costat de Jean Marie Ecay a la
guitarra, Christophe Cravero al teclat i violí, i Fifi Chayeb al baix elèctric.
El seu darrer projecte Tierra del Fuego (Creative Multimedia Concepts Inc, 2020) manté l'evolució
artística intacta.

"BB Vermut" FREDI'S JAZZ BAND + YOUNG
EFFERVESCENCE BIG BAND
Diumenge 13 juny / 12h
Nova ubicació!
Parc de Sant Jordi - Masia Freixa
2€ (socis gratuït)

FREDI’S JAZZ BAND

Web Fredi's: https://fredisjazzband.com/
Web YEBB: https://cutt.ly/4b9R5TS

YOUNG EFFERVESCENCE BB (YEBB)

Direcció: Enric Alegre
Escola de Música Frederic Mompou de
Matadepera

Direcció: Ramón Cardo
Taller de Músics – ESEM

El concert de tancament del 40 Festival Jazz Terrassa representa el present i el talent de la
pedrera jazzística catalana. El suport a les noves generacions de creadors alimenta el futur i
garanteix la continuitat de les següents fornades.
La Fredi’s Jazz Band neix l’any 2013 com a formació instrumental de l'escola municipal de música
Frederic Mompou de Matadepera. La XXL està dirigida pel saxofonista vilafranquí Enric Alegre que
manté intacte el seu esperit original. El vincle de la big band amb el Club de Jazz Terrassa s’ha fet
més estret els darrers mesos. El concert a la Nova Jazz Cava durant la Temporada Estable de 2021
i el posterior stage amb assajos va culminar fa poques setmanes amb un enregistrament a la
mateixa sala que suposarà el primer treball de la formació.
Nascuda l’any 1984, la Young Effervescence Big Band, abans anomenada Jove Big Band, és un dels
pilars del programa educatiu del Taller de Músics de Barcelona i té com a finalitat oferir als
participants la possibilitat d’adquirir formació i experiència en un grup de gran format.
Dirigida per l’experimentat músic valencià Ramon Cardo, la YEEB vol ser una experiència inicial en
la posada en escena i les característiques específiques de la música en directe. És així com, des de
fa anys, exerceix de trampolí de músics cap al mercat musical. Sembrar per recollir els fruits.

THEO HILL TRIO & JEREMY PELT
Dijous 17 juny / 21h / Nova Jazz Cava
web 30€ / Ant. i taq. 33€
http://www.theoshill.com/
http://jeremypelt.net/
Vídeo: https://bit.ly/33svmq7

Theo Hill, piano
Ameen Saleem, contrabaix
Mark Whitfield Jr., bateria
Jeremy Pelt, trompeta

El Festival ha pogut recuperar de l'edició suspesa del març de 2020 una aposta per les escenes
emergents de qualitat, Theo Hill Trio & Jeremy Pelt.
Theo Hill representa perfectament aquesta nova veu. Nascut a Nova York, el jove pianista ha
recorregut mig món com a membre de la The Mingus Big Band, la Big Band de Charles Tolliver o la
The Josh Evans Big Band. Ha tingut l'oportunitat de compartir escenari amb màsters com ara Jeff
"Tain" Watts, Wallace Roney, Bobby Watson, Victor Bailey, Lenny White, Roy Ayers, Frank Lacy, T.S.
Monk, J.D Allen, Curtis Lundy, David Weiss, Carmen Lundy i Gregory Porter, entre d'altres, amb
alguns dels quals ha enregistrat. Compta també amb discografia com a líder: Theo Hill Live at
Smalls, Promethean (2017) i Interstellar Adventures (2018).
La seva darrera aventura com a líder, la comparteix a Terrassa amb un autèntic revulsiu de la
trompeta, Jeremy Pelt. Amb una progressió artística espectacular, el californià domina a la
perfecció la combinatòria dels formats acústic i elèctric demostrant una formidable versatilitat.
Establert a Nova York, ha actuat al costat de distingits artistes com George Cables, Jimmy Heath,
Ravi Coltrane, Roy Hargrove, Bobby "Blue" Bland, Bobby Short, Keter Betts, Winard Harper, Dion
Parson, Ron Blake, Charli Persip, Gary Bartz, Harold Ousley, Greg Osby, Frank Lacy I molts més.
Durant cinc anys consecutius Pelt ha estat votat com a "Number one Rising Star" de la trompeta
per la revista Downbeat i per l'Associació de Periodistes del Jazz.
La banda la completen dos músics superlatius: Ameen Saleem al contrabaix i Mark Whitfield Jr. a
la bateria.

 CONCERTS A LA COMARCA
Viladecavalls · Matadepera · Vacarisses

WAX & BOOGIE
Divendres 28 maig / 19:30h / Viladecavalls
Gratuït
VÍDEO: https://youtu.be/QB1FSoxEIeM

Ster Wax, veu
David Giorcelli, teclats
Oriol Fontanals, contrabaix
Reginald Vilardell, bateria

Wax & Boogie és una formació especialitzada en el boogie woogie dels 30, el swing dels 40
i el rhythm and blues dels 50. Al capdavant de la banda, la increïble veu de Ster Wax.
Lavern Baker, Ruth Brown o Big Maybelle, són algunes de les seves grans influències.
Assegut al piano David "Boogie" Giorcelli, un dels més seriosos exponents del boogie piano
a Europa, pel que ha participat en festivals de prestigi a països com França, Suïssa o
Polònia. Al contrabaix l'incombustible Oriol Fontanals i a la bateria Reginald Vilardell, tot
un clàssic de l’escena del jazz i blues, i màquina de ritme de projectes com Cool Grinders o
Lone Rhino Club.
Wax & Boogie s’ha convertit en un dels formats més valorats del panorama del Blues, el
Rhythm & Blues i el Boogie Woogie. El seu coneixement del llenguatge de la música negra
és ampli, ric i variat.

PENTAGROOVE NPALET PROJECT
Divendres 4 juny / 19h /
Plaça del Casal de Matadepera
Gratuït

Núria Palet, veu
Carles Pineda, saxo alt
Xavier Algans, piano
Xavi Ortiz, baix elèctric
Oriol Cot, bateria

Pentagroove NPalet Project presenta un projecte musical sòlid i creatiu a partir de
composicions pròpies i una mirada intuïtiva i personal a l'evolució del jazz. Jugant amb
diferents colors rítmics, els seus arranjaments per a quintet són plens de naturalitat i
matisos suggerents.
La cantant vallesana Núria Palet lidera la proposta amb alguns dels seus col•laboradors
habituals, músics de primera de l’escena jazzística catalana. Estrenat en el marc del
Festival Jazz Terrassa l’any 2015, la qualitat i complicitat destaquen en un repertori on no
hi falta groove, soul i bossanova.

LLUÍS COLOMA "Piano solo"
Divendres 4 juny / 20h /
Casal de Vacarisses
10€

Lluís Coloma, piano

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=O2XHcxZMPaU

El nou treball de Lluís Coloma, Piano Solo (Swing Alley, 2020) ens presenta una vessant
més profunda d'aquest virtuós i reconegut pianista barceloní. Amb el pas dels anys, per a
Coloma, el piano s'ha convertit en una extensió del seu propi cos, l'instrument perfecte per
a expressar-se d'una forma natural, espontània i única. Sol davant el piano crea
composicions pròpies, interpreta personals versions i dibuixa sorprenents textures, tot
això sempre impregnat de Blues i Boogie Woogie, que són les arrels de les seves
influències. Un còctel d'estils que amb el temps ha esdevingut un so i segell propis, on
cada tema és un paisatge sonor dins del seu univers musical.
En un format íntim i despullat d'artificis, la llibertat creativa d'aquest original pianista
queda totalment exposada, no té límits i transporta a l'oient cap a ambients hipnòtics,
màgics, plens de frescor, emoció, ritme i energia.

THREE COOL CATS
Dissabte 12 juny / 11h /
Plaça Major de Vacarisses
Gratuït
Esmorjazz

Doc Scatlon, contrabaix i veu
Juli Aymí, clarinet i veu
Mikha Violin, guitarra, banjo i veu

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=dkTW23gu4Ns

The Three Cool Cats és una banda internacional (Espanya, Estats Units i Rússia), creada
amb el desig d'acostar el jazz dels anys 20, 30 i 40 a tothom.
Des de jazz de Nova Orleans fins els primers rock’n’roll, passant per peces emblema de
l'Era del Swing. Els seus concerts són molt animats i conviden al públic a participar. El seu
animat repertori i qualitat instrumental, s’ha pogut escoltar arreu en concerts als
principals clubs i festivals.

 ACTIVITATS PARAL·LELES

DJ 27.5 / 21 h / El Cel de les Oques
Sopar&Concert

JAZZ UP TRIO
Vitalik Bagriy, saxo tenor
Pau Sala, contrabaix
Sergi Torrejón, bateria
Reserves: 630640417

DS 29.5 / 19 h / Espai G D’Art

EXPO JAZZ 21
"40 aniversari del Festival Jazz Terrassa"
amb concert a càrrec de TEJEDOR & COCA DUET
Leo Tejedor, guitarra
Pep Coca, contrabaix

DLL 31.5 / 15 h – 17 h / Auditori Municipal - Conservatori Terrassa
Màster Class

Màster Class amb MERITXELL NEDDERMANN
Meritxell Neddermann, piano i efectes
Aforament limitat als alumnes del Conservatori Municipal

DLL 31.5 / 18 h / Auditori Municipal - Conservatori Terrassa
Gratuït

AUDICIÓ COMBOS DEL CONSERVATORI DE TERRASSA
+ JAM SESSION

DJ 3.6 / 19 h / Amics de les Arts, Sala Joaquim Vancells
Taquilla Inversa
Cinema

PARIS BLUES
Martin Ritt, direcció
EUA / 95 min / 1961 / VOSE
Duke Ellington / Louis Armstrong, banda sonora
Organitza: Cine Club d’Amics de les Arts i JM

DS 5.6 / 18.30 h / La Revolta
Sessió de jazz

TERRASSA SECRETA
Entrades a www.embarral.com
Organitza: L'Embarral

DS 5.6 / 19 h / EL VAPOR
5€

BEATING BLUES
Iolanda Herrera, veu
Nando Picó, saxo tenor
Manel Casas, guitarra
Octavi Bañuls, teclats
Lluis Ceular, baix elèctric
Pere Jané, bateria
Organitza: Casa de la Música de Terrassa

DJ 10.6 / 20 h / L’Alegria del Teatre
Sopar & concert

VI & JAZZ amb FLOSSUM
Maria Shu, veu, teclat i fx
Arnau Gil, guitarra i fx
Imprescindible reserva: 648117693

PROGRAMA EDUCATIU ESCOLES DE TERRASSA
Pedagogia
VISQUEM EL JAZZ
Amb MujazzT
Organitza: Educació Ajuntament de Terrassa

DIVERSOS LOCALS DE TERRASSA
MENJAZZ
8a Ruta Gastromusical
Organitza: Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca

 #CULTURASEGURA

Tots els concerts es faran amb un aforament limitat i el distanciament adequat a les
directrius actuals del Procicat.
El públic haurà de portar la mascareta posada en tot moment tant per accedir a
l’equipament com durant el concert, excepte per l’ús momentani del servei de bar.
La programació es pot consultar al web, descarregar en pdf i a través del codi QR
Els concerts es faran sense pausa ni servei de guarda-roba.
L’organització posarà a l’abast del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic i els accessos
tant d’entrada com de sortida es faran de manera esglaonada.

 ESPAIS
Nova Jazz Cava
Ptge. Tete Montoliu, 24
Pati Exterior Nova Jazz Cava
Pl. de l’Ajuntament, s/n
Teatre Principal
Pl. de Maragall, 2
mNACTEC, Pati Històric
Rambla d’Ègara, 270
Amics de les Arts i JM · Sala Joaquim Vancells
C/ Sant Pere, 46 1r
Auditori Municipal de Terrassa
C. Miquel Vives, 2
Plaça del Casal de Cultura de Matadepera
C/ Pere Aldavert, 4
Casal de Cultura, Vacarisses
C/ dels Oms, 1
Plaça Major
Vacarisses
Plaça de la Vila
Viladecavalls
El Vapor, Espai de Creació Musical
C/ Mare de Deu dels Àngels, 76
Restaurant El Cel de les Oques
C/ de la Palla, 15
L'Alegria del Teatre
C. Gaudí, 15
La Revolta
C/ Volta, 5
Parc de Sant Jordi - Masia Freixa (Terrassa)

 VENDA D’ENTRADES
Venda d'entrades
·Aforament limitat acord als protocols sociosanitaris de la Covid-19
·Es recomana la compra d’entrades on line.
·No s'admeten devolucions o canvis d'entrada.

Venda online
www.jazzterrassa.org

Punts de venda
-Nova Jazz Cava i Teatre Principal
Venda a taquilla el mateix dia 1 h prèvia al concert supeditada a la disponibilitat de
localitats
-Oficina Jazz Terrassa
De dilluns a divendres de 16 a 19 h

Descomptes
Consulteu-ho a www.jazzterrassa.org

 OBSERVACIONS
 La possessió de l’entrada implica disposar de seient, numerat al Teatre Principal i
sense numerar a la Nova Jazz Cava.
 Obertura de portes 1 h prèvia al concert.
 Es recomana la compra d’entrades on line. No s’admeten devolucions o canvis
d’entrada.
 L’organització no es fa responsable de les variacions que es vegi obligada a fer en
la programació. En cas de cancel·lació es retornarà l’import de les entrades dins
els 15 dies següents.
 Sense acreditació, no és permès fer enregistraments ni fotografiar amb flash.
 La Nova Jazz Cava ofereix entrepans els dies de concert. És un espai sense fum,
però és permès fumar a la zona exterior habilitada mantenint la distància física.
 Els concerts gratuïts per als socis de l'entitat organitzadora han de fer la reserva
prèvia a: www.jazzterrassa.org
 En cas de pluja els concerts de carrer es cancel·len.
 L’organització es reserva el dret d’admissió.

 PATROCINADORS

 COL·LABORADORS

 CRÈDITS

Coordinació i comunicació
Susanna Carmona
Direcció artística
Valentí Grau / Cesc Soriano
Producció tècnica i sonorització
Oriol Bacardit
Comunicació digital i Ticketing
Marc Ribera
Premsa
David Traver i Olga Àbalos
Coordinació Nova Jazz Cava
Xavier Arnau
Administració
Mònica Díaz
Logística i coordinació concerts Pati Exterior Nova Jazz Cava
Xavi Freixa i Joan Solé
Sonorització concerts carrer
DiscMusic So & Llum
Cartell
Sílvia Segura
Disseny gràfic
Nexe
Web master i serveis internet
Communia / Ilimit
Música Teaser promocional
"Plaça Vella" (Josep M. Farràs) interpreda per Broken Quartet meet Josep M. Farràs

CONTACTE PREMSA I COMUNICACIÓ
Olga Àbalos +34 699 432 569
David Traver +34 646 841 570
premsa@jazzterrassa.org

