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34 FESTIVAL DE JAZZ TERRASSA, MÉS CONCERTS I MÉS HORITZONS 
 
El certamen, que continua apostant per ser un aparador de l'actualitat de l'escena 
catalana i internacional, fa especial atenció a la britànica, la mexicana i africana, 
sense oblidar les referències als clàssics del gènere 
 
Tot i les seves tres dècades llargues de vida, el Festival de Jazz Terrassa manté intacta la seva 
essència: seguir apostant pel present de l'escena jazzística i alhora per revisar i reinterpretar el 
llegat del gènere i els seus mestres. Sense limitar-se a seguir una línia estilística concreta, el 
certamen ofereix un ampli espectre estilístic en el qual l'aficionat de base pugui seguir alimentant 
les seves ànsies per escoltar les tendències contemporànies i descobrir els autors clàssics amb 
els ulls del present.  
 
En la present edició, la 34a, el Festival organitzat per Jazz Terrassa - Amics de les Arts i JM fa un 
exercici d'amplitud de mires i, alhora que segueix incidint en una vocació pedagògica 
d'aprofundiment de la història del jazz, descobreix el passat, el present i el futur d'escenes com la 
britànica, la mexicana o l'africana. Jazz Terrassa camina així al ritme d'un món cada vegada més 
globalitzat.   
 
Del 4 al 22 de març el Festival ofereix un total de 32 concerts que tornaran a portar música als 
escenaris habituals, com els concerts de club a la Nova Jazz Cava —que l'any 2014 va celebrar el 
seu 20è aniversari—, els directes al Centre Cultural Terrassa i les actuacions populars a l’aire lliure 
als espais emblema del certamen: Plaça Vella, Plaça Catalunya i el Parc de Vallparadís en 
l'emplaçament al Torrent de la Font d’en Sagrera del Pícnic-Jazz Vallparadís. Com a novetat, 
enguany es recuperen tots els caps de setmana de març per la música en viu i a l'aire lliure amb 8 
concerts gratuïts.  
 
Dins de l'apartat internacional, el bateria Ginger Baker —membre de grups mítics de la història del 
rock com Cream i Blind Faith — protagonitzarà l’obertura del Festival el 5 de març. Liderant els 
Ginger Baker's Jazz Confusion, farà un únic concert i en exclusiva a l'estat espanyol a la NJC per 
presentar el disc Why?, el primer que publica en 15 anys. També de terres britàniques, podrem 
gaudir de les veus de Janine Johnson, presentant el seu espectacle Soul in the City, i de la 
personalíssima Julia Biel, que actuarà per primera vegada a l'estat espanyol amb el treball Nobody 
Loves You Like I Do sota el braç.  
 
De l'altra banda de l’Atlàntic cal destacar la presència de The Nels Cline Singers i de Jeff Ballard 
Fairgrounds, dues propostes que eixamplen els límits del jazz, i del debut en el Festival del jove 
saxofonista mexicà Gerry López.  
 
Menció a part es mereix el pioner de l'ethio-jazz Mulatu Astakte, un autèntic luxe per al Festival. 
Acompanyat per un grup de 7 músics, ajudarà a connectar la història del world jazz i l'afrobeat 
amb el present. Durant el Festival podrem descobrir altres músics africans, com el percussionista 
Abas Dadoo (Ginger Baker's Jazz Confusion), o el guitarrista Lionel Loueke (Jeff Ballard 
Fairgrounds).   
 
També comptarem amb una nodrida representació del jazz català i estatal i acollirem unes quantes 
presentacions discogràfiques, com el disc com a líder de l’actual quintet del multi-instrumentista 
Gabriel Amargant, el nou projecte de Jordi Rossy en format sextet o l'estrena del treball gravat a la 
NJC de l’Ernesto Aurignac Orchestra.  
 
El tretzè Jazzterrassman serà per la Big Mama Montse. Amb 27 anys de carrera a les seves 
espatlles, Montserrat Pratdesaba (St. Quirze de Besora, 1963) ha forjat una important part de la 
seva trajectòria a Terrassa, on ha participat en onze ocasions en la programació del Festival de 
Jazz, a més de protagonitzar nombrosos concerts en la temporada regular de la NJC. El vincle 
amb el club egarenc i el seu paper en la divulgació del blues i les músiques d'arrel americana i la 
seva qualitat com a compositora, intèrpret i pedagoga l'han fet mereixedora d'aquest guardó.  
 



Ens omple d'orgull anunciar que la programació de l'Off Festival segueix creixent. Enguany fins a 
35 activitats formen part d'aquest programa que any rere any sorgeix sobretot de la pròpia societat 
civil gairebé de forma espontània. De nou sessions de cinema, exposicions, masterclass, 
xerrades, vermuts i sopars musicals, etc. seran el complement ideal per a la programació oficial i 
una manera alternativa de viure el jazz. L'Off Festival és el resultat de la suma de diferents 
col·lectius que han fet que el certamen sigui alguna cosa més que una mostra musical. 
 
Ens fa molta il·lusió destacar que la col·laboració amb l'escola-taller Xalest de Sabadell continua. 
Els alumnes d'aquest centre especialitzat en educació especial seran de nou els encarregats de 
dissenyar i estampar la samarreta oficial.  
 
 
 
America Sanchez commemora els seu 50 anys a Catalunya signant el cartell de la present 
edició 
 
El dissenyador gràfic, fotògraf i dibuixant argentí, instal·lat a Barcelona des de 1965, America 
Sanchez (Buenos Aires 1939), és l’autor del cartell anunciador de la 34a edició del Festival de 
Jazz Terrassa 2015. Coincidint enguany amb el 50 aniversari de l’arribada a Barcelona de l’artista 
argentí, el club de jazz egarenc li ha encarregat la imatge publicitària de la present edició del 
Festival Jazz Terrassa. Una imatge que amplia la seva històrica sèrie de ‘dummies society’. Val a 
dir que America Sanchez ja va signar un cartell del certamen vallesà l’any 1986 coincidint amb la 
5a edició.  
 
Amb la imatge proposada, Sanchez trenca tots els tòpics estètics del jazz i busca una visió més 
intel·lectualitzada sobre la percepció de l'art i, més en concret, de la música. El dummie dibuixat 
és un ésser que reacciona amb la música i que viu en primera persona el seu impacte. I aquest 
impacte li permet tenir una ment oberta per descobrir nous artistes i noves músiques, un dels 
objectius intrínsecs del festival terrassenc.  
 
America Sanchez —de nom real Juan Carlos Pérez Sánchez— ha esdevingut un dels grans 
artífexs del disseny gràfic de les darreres dècades. En ell, el grafista i el fotògraf van molt sovint 
aparellats, i amb aquest plantejament ha creat una imatge indestriable del món comercial, 
publicitari, institucional, i al cap i a la fi artístic, de la darreria segle XX i dels inicis del segle XXI. 
Començà la seva carrera de grafista a l'Argentina a principis dels anys seixanta, amb una formació 
autodidacta, dins d'un estil modern, amb influències del pop-art. El 1965 es trasllada a Barcelona 
on ha desenvolupat una tasca professional molt influent i reconeguda amb un estil que s'aparta del 
racionalisme; que pren el seu origen en la Bauhaus i busca sovint el to irònic amb grans dosis 
d'enginy. L'argentí ha rebut nombrosos premis al llarg de la seva carrera, com el premi Laus sis 
vegades, i les seves obres estan exposades a museus com el de Belles Arts de Houston o el 
MoMa de Nova York.  
 

 
 



34 FESTIVAL JAZZ TERRASSA 
Del 4 al 22 de març 
 
Programa de concerts 
 
Dmc 4 - NJC - Acreditació 
Inauguració  
20 h / Capella · Pastor Quintet  
Francesc Capella, piano 
David Pastor, trompeta 
Guim Garcia-Balasch, saxo alt 
Joan Motera, contrabaix 
Xavier Maureta, bateria 
 
 
Dj 5 – NJC – Web 31.50€ / Ant - Taq 35€ 
22 h / Ginger Baker’s Jazz Confusion  
Ginger Baker, bateria 
Pee Wee Ellis, saxo tenor 
Alec Dankworth, contrabaix 
Abas Dadoo, percussió 
Presentació cd Why? (Motéma Music, 2014) 
 
 
Dv 6 – NJC - Web 22.50€ / Ant - Taq 25€ 
Doble concert 
22 h / George Cables & Javier Colina 
George Cables, piano 
Javier Colina, contrabaix 
 
23 h / Gerry López Trio 
Gerry López, saxo alt 
Horacio Fumero, contrabaix 
David Xirgu, batería 
 
 
Dss 7– Plaça Vella – Gratuït 
12 h / The Gramophone AllStars Big Band 
Judit Neddermann, veu 
Genís Bou, saxo tenor i flauta 
LLuc Casares, saxo alt i soprano 
Pau Vidal, saxo tenor i flauta 
Pere Miró, saxo baríton 
Pep Garau, Andrés Tosti i Pep Tarradas, trompeta i flugel 
Albert Costa i Sidru Palmada, trombó 
Adrià Plana, guitarra 
Eloi Escudé, piano i teclats 
Vic Moliner, baix i contrabaix 
Aleix Bou, batería 
Jordi Rodríguez, percussió 
Presentació cd Jazzmaica (Bankrobber, 2014) 
 
Dss 7– NJC – Web 22.50€ / Ant - Taq 25€ 
22 h / Jeff Ballard Fairgrounds 
Jeff Ballard, bateria 
Lionel Loueke, guitarra i veu 
Kevin Hays, piano 
Reid Anderson, electrònica 



Dmg 8– Plaça Catalunya – Gratuït 
12 h / Smack Dab 
Oriol Vallès, trompeta 
Joan Casares, bateria 
Lluc Casares, saxo tenor 
Joël Gonzàlez, piano 
Pau Sala, contrabaix 
 
 
Dmg 8– Nova Jazz Cava – Web 4.50€ / Ant - 5€ 
18 h / JAZZJOVE NON STOP  
 
Big Band del Conservatori  
Direcció: Guim Garcia - Balasch 
Conservatori Municipal de Música de Terrassa 
 
Combo Taller de Músics  
Ferran Massegú, guitarra 
Mauro Álvaro, trompeta 
Jan Marsal, baix elèctric 
Sergi Torrents, bateria 
Taller de Músics – Escola Superior d'Estudis Musicals  
 
Cor “Terrassa West End”  
Direcció:Toni Santiago i Luc-Olivier Sánchez 
C.E.M Conservatori Professional 
 
 
Dmc 11 – NJC - Taq 3€ / socis gratuït 
Jam Session 
22 h / MuJazzT presenta 
Guim G. Balasch, saxo alt 
Jon Robles, saxo tenor 
Txus Costalago, piano 
Xavi Castillo, contrabaix 
Sergi Torrejón, bateria 
 
 
Dj 12 – NJC - Web 18€ / Ant - Taq 20€ 
Doble Concert 
22 h / Gabriel Amargant Quintet 
Gabriel Amargant, saxo soprano, tenor i clarinet 
Adrià Plana, guitarra 
Marco Mezquida, piano 
Miguel Serna, contrabaix 
Gonzalo del Val, bateria 
Presentació cd And Now For Something Completely Different (FSNT, 2015) 
 
 
23 h / Jordi Rossy Sextet 
Jordi Rossy, vibràfon 
Julian Sánchez, trompeta 
Hugo Astudillo, saxo alt 
Fredrik Carlquist, saxo tenor i clarinet baix 
Marc Cuevas, contrabaix 
Aldo Caviglia, bateria 
 
 
 
 



Dv 13 – NJC - Web 22.50€ / Ant - Taq 25€ 
Nit de Blues 
22 h / John Németh Band 
John Németh, veu i harmònica 
Travis Swanson, guitarra i veus 
Matthew Wilson, baix elèctric i veus 
Danny Banks, bateria i veus 
Presentació cd Memphis Grease (Blue Corn Music, 2014) 
 
 
Dss 14 – NJC - Web 22.50€ / Ant - Taq 25€ 
22h / Ernesto Aurignac Orquestra  
Ernesto Aurignac, saxo alt, composició i dirección 
Perico Sambeat, saxo soprano i alt 
Enrique Oliver, saxo tenor 
Julián Sánchez, trompeta i fiscorn 
Pau Domènech, clarinet baix 
Toni Belenguer, trombó 
Lorena Fernández, Patricio Medina i Javier Cámara, trompa 
Fernándo Brox, flauta 
Maripepa Contreras, oboè 
Martín Meléndez, cello 
Tiziana Tagliani, arpa 
Jaume LLombart, guitarra 
José Carra, piano 
Dee Jay Foster, contrabaix 
Ramon Prats, batería 
Carlos Cortés, percussió 
Artistes convidats: 
Blas Córdova i Carme Canela, veu 
Carles Benavent, baix elèctric 
 
Presentació cd Uno (Moskito Records, 2014) 
 
 
Dss 14 – NJC - Web 9€ / Ant - Taq 10€ 
Sessió Golfa Swing  
1h / Doc Scanlon's Cool Cat Combo 
Doc Scanlon, contrabaix i veu 
Juli Aymí, clarinet i veu 
Mikha Violin, banjo, guitarra i veu 
Martí Elias, bateria 
 
 
Dmg 15 – Parc de Vallparadís - Gratuït 
Pícnic·Jazz Vallparadís 
12 h / La Locomotora Negra  
Ricard Gili, direcció i trompeta 
Ferràn Cailà, Miquel Donat, Isidre Delgado, trompeta 
Marc Trepat, Victor González, Òscar Font, Xavier Trepat, trombó 
Lluís Trepat, Albert Gasull, saxo alt 
Toni Gili, Tomàs Gonzàlez, saxo tenor 
Àngel Molas, saxo baríton 
Albert Romaní, guitarra 
Tòfol Trepat, piano 
Jordi Casanovas, contrabaix 
Carles Gili, bateria 
 
 
 



13.45 h / Scott Hamilton & Toni Solà Quintet 
Scott Hamilton, saxo tenor 
Toni Solà, saxo tenor 
Gerard Nieto, piano 
Ignasi Gonzàlez, contrabaix 
Esteve Pí, bateria 
 
15.30 h / Carles Benavent Un, Dos, Tres... 
Carles Benavent, baix elèctric 
Roger Mas, piano i teclats 
Roger Blàvia, percussió 
 
17.15 h / Barcelona Big Blues Band amb Dani Nel·lo & Agustí Burriel 
Dani Nel·lo, saxo tenor 
Agustí Burriel, veu 
Ivan Kovacevic, contrabaix i direcció 
Victor Vergés i Jaume Torné, trompeta 
Pere Masafret i Igor Kossenkov, trombó 
Duska Miscevic i Ignasi Poch, saxo alt 
Artem Zhuliev i Pol Prats, saxo tenor 
Nuria Vitó, saxo baríton 
Hector Martín, guitarra 
Federico Mazzanti, piano 
Marti Elias, bateria    
 
Dmc 18 – NJC – Taq 3€ / Socis Gratuït  
Jam Session 
22 h / Jazzers 
Oriol Vallès, trompeta 
Xavier Figuerola, saxo tenor 
Xavier Algans, piano 
Nono Fernández, contrabaix 
Pau Bombardó, bateria 
 
 
Dj 19 – NJC - Web 27€ / Taq 30€  
22 h / The Nels Cline Singers 
Nels Cline, guitarra 
Trevor Dunn, baix elèctric 
Scott Amendola, bateria 
Cyro Baptista, percussió i veu 
Presentació cd Macroscope (Mack Avenue Records, 2014) 
 
 
Dv 20 – Centre Cultural Terrassa – 35€ 
21 h / Mulatu Astatke 
Mulatu Astatke, vibràfon, wurlitzer i percussions 
James Arben, saxo tenor, clarinet baix i flauta 
Byron Wallen, trompeta 
Danny Keane, cello 
Alexander Hawkins, piano i teclats 
John Edwards, contrabaix 
Tom Skinner, bateria 
Richard Olatunde Baker, percussions 
Presentació cd Sketches Of Ethiopia (JazzVillage, 2013) 
 
 
 
 
 



Dv 20 – NJC – Web 13.50€ / Taq 15€ 
Concert de Mitjanit 
24 h / Janine Johnson  
“Soul In The City” 
Janine Johnson, veu 
Emilio Merone, piano i direcció musical 
Yeray Hernández, guitarra 
Marco Boi, contrabaix 
Marco Losada, bateria 
 
 
 
Dss 21 – Plaça Vella - Gratuït 
12 h / 10 Anys de Big Band Jazz Maresme 
amb Xavi Garriga i Bob Sands 
Gerard Nieto, direcció i piano 
Xavier Garriga, veu 
Bob Sands, saxos 
Ivó Oller, Leandre López, Albert Cruz i Ignasi Franco, trompeta 
Aram Montagut, Jordi Montasell, Pere Bono i Marc Joaniquet, trombó 
Nil Villà, Albert Comaleras, Joan Moragas, Jaume Maristany i Piero Cozzi, saxos 
Lluís Murillas, guitarra 
Pep Rius, contrabaix 
Marc Buch, bateria 
 
 
Dss 21 – NJC – Web 22.50€ / Taq 25€ 
22 h / Julia Biel 
Julia Biel, piano, veu i guitarra 
Idris Rahman, contrabaix 
Saleem Raman, bateria 
Presentació Ep Nobody Loves You Like I Do (Rokit Records, 2014) 
 
 
Dmg 22 – Plaça Catalunya - Gratuït 
12 h / Luna Cohen  
Luna Cohen, veu 
Jurandir Santana, guitarra 
Tony Cruz, contrabaix 
Jeffe Otto, bateria 
 
 
Dmg 22 – NJC - Web 17€ / Taq 20€ 
Jazzterrasman 2015 
19.30 h / Big Mama Montse 
Big Mama Montse, veu i guitarra 
Riqui Sabatés, guitarra 
Amadeu Casas, guitarra 
Sister Marion, piano 
August Tharrats, piano 
Joan Pau Cumellas, harmònica 
Víctor Puertas, harmònica 
Josep Maria Farràs, trompeta 
Isaac Coll, baix elèctric 
Caspar St. Charles, bateria 
 



CONCERTS A LA NOVA JAZZ CAVA 
 
 
 
Dmc 4 - NJC - Acreditació 
Inauguració  
20 h / Capella · Pastor Quintet  
Francesc Capella, piano 
David Pastor, trompeta 
Guim Garcia-Balasch, saxo alt 
Joan Motera, contrabaix 
Xavier Maureta, bateria 
 
El groove i els ritmes contagiosos del cool jazz i el so west coast seran els protagonistes del 
primer concert del Festival a la Nova Jazz Cava, que acollirà l'estrena d'aquest quintet inèdit 
pensat especialment per a una nit cent per cent esperit de club. Amb el lideratge de Francesc 
Capella al piano, podrem gaudir dels solos explosius a la trompeta de David Pastor i els passatges 
grooveros al  saxo del terrassenc Guim Garcia-Balasch. Tot acompanyat per la màquina rítmica 
ben engreixada de Joan Motera (contrabaix) i Xavier Maureta (bateria). 
 
 
 
 
Dj 5 – NJC – Web 31.50€ / Ant - Taq 35€ 
22 h / Ginger Baker’s Jazz Confusion  
Ginger Baker, bateria 
Pee Wee Ellis, saxo tenor 
Alec Dankworth, contrabaix 
Abas Dadoo, percussió 
Presentació cd Why? (Motéma Music, 2014)  
 
 
Ginger Baker té ja un capítol propi dins la 
història de la música. El que fou bateria de 
bandes de rock clàssic com Cream, —al 
costat d'Eric Clapton i Jack Bruce—, i Blind 
Faith, recuperarà a Terrassa la seva vessant 
jazzística amb el projecte Ginger Baker’s Jazz Confusion. Després de tres anys funcionant en 
directe, el quartet va publicar el seu primer disc Why? el 2014, cosa que significa el retorn de 
Baker a l'actualitat discogràfica després de 15 anys sense publicar material nou. El club egarenc 
acollirà l'estrena en exclusiva d'aquest nou repertori en un concert únic a l'estat espanyol.  
 
Els Jazz Confusion de Ginger Baker estan conformats per un combo poc convencional però 
intrèpid i excitant: recolzaran el mestre, el saxofonista Pee Wee Ellis —estret col·laborador de 
James Brown com a compositor i arranjador, coautor de clàssics del funk com “Say It Loud I'm 
Black And I'm Proud”—, el percussionista ghanès Abass Dodoo, i el contrabaixista Alec 
Dankworth. Amb aquests companys de viatge, Baker, als seus 75 anys, continua apostant per la 
línia d'exploració que encreua el rock, el jazz i els ritmes africans, sense perdre aquell element 
melòdic i contagiós.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Dv 6 – NJC - Web 22.50€ / Ant - Taq 25€ 
Doble concert 
 
 
La primera vetllada doble del festival presenta dues propostes úniques i exclusives de petit format 
que deixaran al descobert el mestratge de grans solistes.  
 
22 h / George Cables & Javier Colina 
George Cables, piano 
Javier Colina, contrabaix 
 
 
El pianista novaiorquès George Cables (NYC, 1944) i 
el contrabaixista navarrès Javier Colina són dos vells 
coneguts que es tornen a reunir sobre un escenari. A 
proposta del Festival, aquests dos jazzmans de 
referència uneixen forces per regalar-nos un repertori 
de caire intimista en el qual aniran combinant temes 
clàssics del jazz amb composicions de collita pròpia. 
Cables, que viatjarà en exclusiva des de l'altra banda 
de l'oceà per a aquesta actuació, s'ha forjat una carrera de sideman de luxe acompanyant tòtems 
com Sonny Rollins, Art Pepper, Freddie Hubbard, Woody Shaw o Bobby Hutcherson entre molts 
altres. El seu estil modern i imaginatiu dialogarà aquesta vegada amb l'elegància amb tocs llatins 
de Javier Colina, especialista també en el format nuclear de duo amb projectes tan reeixits com els 
desenvolupats al costat de Bebo Valdés —Bebo Valdés & Javier Clina. Live at the Village 
Vanguard (Sony BMC, 2007), Tete Montoliu —Tete Montoliu & Javier Colina 1995 (Contrabaix, 
2007)—, Albert Bover o Jerry González. 
 
 
 
23 h / Gerry López Trio 
Gerry López, saxo alt 
Horacio Fumero, contrabaix 
David Xirgu, batería 
 
Tot i que Mèxic no és un país de referència jazzística, 
amaga algunes joies que val la pena descobrir. I 
Gerry López n'és una. Nascut a Ciudad Juárez però 
format jazzísticament a Boston i París, el mexicà és 
un dels joves valors del saxo jazz a nivell 
internacional que està desenvolupant un important 
tasca a Mèxic pel desenvolupament i difusió d'aquest 
gènere musical. Un bon exemple és l'Orquesta 
Nacional de Jazz de México, que actualment dirigeix i 
que ell ha ajudat a crear. Tot i la seva curta trajectòria 
ja ha aconseguit alguns premis destacables, com el 
Concurso Panamericano de Saxofón Jazz del 2010 o 
el Premi Nacional de Jazz de França de 2012. En aquesta segona part de la nit, aquest saxo alt, 
que tant beu de la música tradicional afrocubana, les rancheras i les norteñas com del llegat de 
mestres com Jerry Bergonzi, Joe Lovano o Charlie Parker, formarà un trio inèdit però de plenes 
garanties al costat d'Horacio Fumero (contrabaix) i David Xirgu (bateria). L'exuberància de López 
tindrà com a complement la flexibilitat rítmica i melòdica, a mig camí de la cultura mediterrània i la 
porteña, de dos dels millors escuders de l'escena del jazz català.  
 
 
 
 



Dss 7– NJC – Web 22.50€ / Ant - Taq 25€ 
22 h / Jeff Ballard Fairgrounds 
Jeff Ballard, bateria 
Lionel Loueke, guitarra i veu 
Kevin Hays, piano 
Reid Anderson, electrònica 
 
 
El 1994, el bateria Jeff Ballard, conegut per ser el 
fidel company de viatge a les baquetes de Brad 
Mehldau, va visitar la Nova Jazz Cava per primera 
vegada com a membre del trio de Kurt Rosenwinkel. 
21 anys després el californià ens presenta el projecte Fairgrounds, una base d'operacions musical 
que li permet desdibuixar les fronteres entre gèneres. Una obertura de forma, so i textura, amb 
música fluida, fresca, accessible i experimental que forma part de l'essència del projecte tot i els 
canvis de formació. A Terrassa l'acompanyaran músics de diferents generacions, nacionalitats i 
backgrounds com el guitarra africà Lionel Loueke —que com a líder de les seves pròpies 
formacions ocupa un lloc destacat en el catàleg de Blue Note— o el baixista Reid Anderson de 
The Bad Plus, que aquesta vegada s'encarregarà de les sonoritats electròniques. Completa el 
quartet el pianista Kevin Hays, membre de The Sangha Quartet al costat de Seamus Blake, Larry 
Grenadier i Bill Stewart. 
 
Aquest concert de Jeff Ballard Fairgrounds serà l'únic de l'estat espanyol dins d'una gira mundial 
de tres setmanes en què el grup vol posar a prova les composicions enregistrant tots els concerts, 
inclòs el que faran a la NJC, per tal de publicar un proper disc gravat en directe.  
 
 
Dmg 8– Nova Jazz Cava – Web 4.50€ / Ant - 5€ 
18 h / JAZZJOVE NON STOP  
 
Big Band del Conservatori  
Direcció: Guim Garcia - Balasch 
Conservatori Municipal de Música de Terrassa 
 
Combo Taller de Músics  
Ferran Massegú, guitarra 
Mauro Álvaro, trompeta 
Jan Marsal, baix elèctric 
Sergi Torrents, bateria 
Taller de Músics – Escola Superior d'Estudis Musicals  
 
Cor “Terrassa West End”  
Direcció:Toni Santiago i Luc-Olivier Sánchez 
C.E.M Conservatori Professional 
 
 
Ja fa 13 anys que el Festival de Jazz de Terrassa dedica un espai als músics més joves. I 
enguany ho fa tornant a l'habitual sessió de tarda protagonitzada per tres bandes amb músics 
d'entre 12 i 16 anys. Aquesta sessió s'obrirà amb el jazz de la Big Band del Conservatori dirigida 
per Guim Garcia-Balasch. A continuació serà el combo Taller de Músics de Barcelona el que tindrà 
la seva oportunitat. I els encarregats de tancar la jornada seran els integrants del Cor Terrassa 
West End, formació adscrita al C.E.M. Conservatori Professional de Terrassa. Amb aquesta sessió 
el Festival vol cedir el seu escenari principal a joves jazzmen i jazzwomen i fer-los partícips de 
l'experiència d'un certamen internacional i alhora fomentar la cultura del jazz entre el jovent. 
 
 
 
 



Dmc 11 – NJC - Taq 3€ / socis gratuït 
Jam Session 
22 h / MuJazzT presenta 
Guim G. Balasch, saxo alt 
Jon Robles, saxo tenor 
Txus Costalago, piano 
Xavi Castillo, contrabaix 
Sergi Torrejón, bateria 
 
El col·lectiu de músics de jazz de Terrassa (MuJazzT) organitza la primera de les jam sessions del 
programa oficial de festival amb la intenció de seguir difonent el jazz i continuar la tasca que al 
llarg de l'any fa en diversos espais de la ciutat. Estàndards de jazz clàssic i modern centraran 
aquesta sessió que tindrà al tenorista Jon Robles com a convidat especial.  
   
 
 
 
Dj 12 – NJC - Web 18€ / Ant - Taq 20€ 
Doble Concert 
 
En la segona nit doble a la NJC es dóna visibilitat a 
dues propostes de gran amplitud de l'escena 
jazzística catalana que enguany estrenen novetats 
discogràfiques.  
 
 
22 h / Gabriel Amargant Quintet 
Gabriel Amargant, saxo soprano, tenor i clarinet 
Adrià Plana, guitarra 
Marco Mezquida, piano 
Miguel Serna, contrabaix 
Gonzalo del Val, bateria 
Presentació cd And Now For Something Completely 
Different (FSNT, 2015) 
 
 
L’esperat nou treball com a líder de Gabriel Amargant 
es perfila com un dels moments creatius més àlgids 
de la temporada. Amb And Now For Something 
Completely Different, editat el 2015 per Fresh Sount 
New Talent, el multi-instrumentista mostra la vessant 
compositiva d’un dels intèrprets que despunten a 
casa nostra i que en els darrers temps s'ha forjat una sòlida trajectòria com a sideman i solista. 
Amb un elenc de luxe on milita bona part de la flor i nata de l’escena, Adrià Plana (guitarra), Marco 
Mezquida (piano), Miguel Serna (contrabaix) i Gonzalo del Val (bateria), l’expectativa és màxima 
després d'aquell First Station (FSNT, 2009), gravat en format quartet, que va deixar molt bon sabor 
de boca.  
 
 
 
 
 
 
 
 



23 h / Jordi Rossy Sextet 
Jordi Rossy, vibràfon 
Julian Sánchez, trompeta 
Hugo Astudillo, saxo alt 
Fredrik Carlquist, saxo tenor i clarinet baix 
Marc Cuevas, contrabaix 
Aldo Caviglia, bateria 
 
 
La vetllada continuarà amb el sextet capitanejat 
per Jordi Rossy i amb l’estrena de nou repertori 
amb elements de postbop, boleros i samba 
cançao, així com de música de cambra. La 
qualitat dels solistes i la concreció de la 
interpretació quan s’integra en el variat discurs orquestral del sextet són elements atractius per a 
una música sofisticada i melòdica, directa, amb molt de ritme i sentit de l’humor que s’adreça a 
tots els públics. Amb Rossy aquesta vegada al vibràfon, hi trobarem, arribat des de Granada, 
Julián Sánchez (trompeta), Hugo Astudillo (saxo alt), Fredrik Carlquist (saxo tenor i clarinet baix), 
Marc Cuevas (contrabaix) i Aldo Caviglia (bateria). Tot apunta que aquest nou material, que 
coneixerem amb la complicitat i la proximitat que permet la NJC, esdevindrà ben aviat una nova 
referència discogràfica en la llarga discografia de Jordi Rossy, un vell conegut del Festival.  
 
  
 
 
Dv 13 – NJC - Web 22.50€ / Ant - Taq 25€ 
Nit de Blues 
22 h / John Németh Band 
John Németh, veu i harmònica 
Travis Swanson, guitarra i veus 
Matthew Wilson, baix elèctric i veus 
Danny Banks, bateria i veus 
 
 
El bluesman de Memphis John Németh arriba a Terrassa amb 
sis nominacions als propers Blues Music Awards que tindran 
lloc el 7 de maig a Memphis. Entre les mencions hi ha la de 
millor cançó de l'any per “Bad Luck Is My Name” i el millor disc 
de l'any per Memphis Grease, que ens presentarà a l'escenari 
club de la NJC. La nostra tradicional Nit de Blues no podria tenir 
un millor protagonista, que a més a més acollirà el debut a 
l'estat espanyol d'aquesta estrella de referència del blues. El 
nou disc, el vuitè com a líder, és una bona mostra de l'estil que 
l'ha fet conegut dins de l'exigent escena blues a nivell 
internacional: una mescla molt personal de blues i blue-eyed 
soul sempre dirigida per la seva veu rasposa i impulsat pel so de la seva harmònica. La John 
Németh Band està integrada per Travis Swanson (guitarra i veus), Matthew Wilson (baix elèctric i 
veus) i Danny Banks (bateria i veus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dss 14 – NJC - Web 22.50€ / Ant - Taq 
25€ 
22h / Ernesto Aurignac Orquestra  
Ernesto Aurignac, saxo alt, composició i 
dirección 
Perico Sambeat, saxo soprano i alt 
Enrique Oliver, saxo tenor 
Julián Sánchez, trompeta i fiscorn 
Pau Domènech, clarinet baix 
Toni Belenguer, trombó 
Lorena Fernández, Patricio Medina i Javier 
Cámara, trompa 
Fernándo Brox, flauta 
Maripepa Contreras, oboè 
Martín Meléndez, cello 
Tiziana Tagliani, arpa 
Jaume LLombart, guitarra 
José Carra, piano 
Dee Jay Foster, contrabaix 
Ramon Prats, batería 
Carlos Cortés, percussió 
Artistes convidats: 
Blas Córdova i Carme Canela, veu 
Carles Benavent, baix elèctric 
Presentació cd Uno (Moskito Records, 2014) 
 
 
Uno (Moskito Records, 2014) és l’àlbum de debut de l’Ernesto Aurignac Orchestra, un treball 
enregistrat en bona part a la sala terrassenca el passat mes de setembre i que arriba al Festival 
en la seva presentació en exclusiva a Catalunya. El saxofonista, compositor i arranjador 
malagueny dirigeix magistralment una potent big band de 20 elements —on destaca entre d’altres 
la participació del valencià Perico Sambeat—, amb la que ha fet realitat el somni d’enregistrar 
música original on el llenguatge jazzístic articula un discurs ric de brillants pinzellades de música 
clàssica i contemporània. És sense cap mena de dubte el projecte més ambiciós del saxofonista, 
en el qual conflueixen totes les seves influències. Després d'anys de treball ha aconseguit 
vehicular-les a través d'una gran formació que destaca per la seva varietat tímbrica i una completa 
secció de vent, que inclou instruments poc habituals com el clarinet baix, l'oboè i la trompa, i de 
corda, amb la presència de la guitarra, el violoncel, el contrabaix i l'arpa. Un concert per deixar-se 
seduir per tots tipus de colors i gustos amb ànima avantguardista.  
 
 
Dss 14 – NJC - Web 9€ / Ant - Taq 10€ 
Sessió Golfa Swing  
1h / Doc Scanlon's Cool Cat Combo 
Doc Scanlon, contrabaix i veu 
Juli Aymí, clarinet i veu 
Mikha Violin, banjo, guitarra i veu 
Martí Elias, bateria 
 
En el seu intent d'abastar tots els gèneres 
jazzístics, el certamen egarenc sempre reserva 
algunes sessions a les sonoritats més clàssiques 
del Dixieland i el so New Orleans. En aquesta 
també tradicional sessió golfa, serà el veterà 
novaiorquès Doc Scanlon l'escollit per capitanejar una nit farcida de swing i jump blues en la qual 
la NJC es convertirà en una pista de ball fins ben entrada la matinada. Els seus aliats habituals 
quan Scanlon trepitja terres catalanes, Juli Aymí (Barcelona Jazz Orquestra, Sitjazz), Martí Elias 
(Bernat Font Trio, Big Blues Band) i Mikha Violin (The Krokodillos), faran pinya per fer ballar fins i 
tot els més aturats. 



 Dmc 18 – NJC – Taq 3€ / Socis Gratuït  
Jam Session 
22 h / Jazzers 
Oriol Vallès, trompeta 
Xavier Figuerola, saxo tenor 
Xavier Algans, piano 
Nono Fernández, contrabaix 
Pau Bombardó, bateria 
 
 
Un jazzer és, segons el diccionari no escrit de la cultura popular 
americana, un músic especialitzat en jazz. I aquesta és 
precisament l'especialització i la passió d'aquests grup de 
músics en el qual conviuen diverses generacions, des de 
l'emergència del trompeta terrassenc Oriol Vallès a la veterania i 
mestratge del saxo tenor de Xavier Figuerola. Una nit en què es 
reinterpretaran alguns dels estàndards més coneguts, que seran 
reblats pels solistes més intrèpids. 
 
 
 
 
 
Dj 19 – NJC - Web 27€ / Taq 30€  
22 h / The Nels Cline Singers 
Nels Cline, guitarra 
Trevor Dunn, baix elèctric 
Scott Amendola, bateria 
Cyro Baptista, percussió i veu 
Presentació cd Macroscope (Mack Avenue 
Records, 2014) 
  
  
El guitarrista Nels Cline debuta al Festival 
procedent de l’altra banda de l’Atlàntic amb 
la formació Singers amb el baixista Trevor 
Dunn, Scott Amendola a la bateria i Cyro 
Baptista a la percussió i veus. Arriben a la 
Nova Jazz Cava per presentar 
Macroscope, sisè àlbum del grup editat 
enguany per Mack Avenue Records. El guitarrista i compositor californià (Los Angeles, 1956) ja 
tocava jazz als anys 80 en col.laboració amb el seu bessó, el baterista Alex Cline, o amb figures 
com Charlie Haden, Wadada Leo Smith, Tim Berne o Julius Hemphill. Igualment ha treballat amb 
músics del rock alternatiu i el punk, i, des de 2004, amb la “grammytzada” banda de rock Wilco. 
Tot el seu bagatge musical el converteix en un sideman molt sol·licitat que ha escrit el seu nom en 
gairebé 150 àlbums de jazz, pop, rock, country o música experimental, a més de liderar els seus 
propis grups: Nels Cline Trio i The Nels Cline Singers, un original jazz ensemble free i de música 
improvisada. La seva enorme versatilitat i el seu caràcter imprevisible han provocat que revistes 
especialitzades com Jazz Time el qualifiquin com “el guitarrista més perillós del món”. 
 
 
 
 
 
 
 



Dv 20 – NJC – Web 13.50€ / Taq 15€ 
Concert de Mitjanit 
24 h / Janine Johnson  
“Soul In The City” 
Janine Johnson, veu 
Emilio Merone, piano i direcció musical 
Yeray Hernández, guitarra 
Marco Boi, contrabaix 
Marco Losada, bateria 
Presentació Ep Passion  
(Splash Music, 2014) 
 
 
 
 
Jazz Terrassa sempre ha reservat un espai destacat per descobrir noves veus. En aquest edició 
de 2015, gaudirem de Passion el segon disc de la cantant londinenca Janine Johnson, un viatge a 
través del soul amb cançons que en el seu dia van formar part del repertori de dives com Chaka 
Khan i Jocelyn Brown. Amb la seva especial mescla de soul i jazz, aquesta vocalista i actriu 
britànica canvia lleugerament de registre després de l'èxit del seu anterior espectacle A Night Of 
Bond With Janine Johnson. L'acompanyarà una banda amb membres de diferents backgrounds i 
colors musicals, com Emilio Merone (piano), Yeray Hernández (guitarra), Marco Boi (baix) i Marco 
Losada (bateria), especialment pensada per viatjar a través de la història del jazz i el soul modern 
amb un toc personal.  
 
 
 
 
Dss 21 – NJC – Web 22.50€ / Taq 25€ 
22 h / Julia Biel 
Julia Biel, piano, veu i guitarra 
Idris Rahman, contrabaix 
Saleem Raman, bateria 
Presentació Ep Nobody Loves You Like I Do 
(Rokit Records, 2014) 
 
 
 
Seguim amb les entrenes. Aquest concert 
suposa la presentació a Espanya d’una 
artista sorprenent i magnètica que beu de les arrels de l’era daurada del jazz per traslladar el seu 
sofisticat discurs al terreny contemporani. Aquesta veu emergent que ja ha provocat l’entusiasme 
de públic i crítica europeus respon al nom de Julia Biel, que debuta al nostre país amb el seu nou 
treball sota el braç, Nobody Loves You Liike I Do (Rokit Records, 2014). Jazz, soul i pop d'autor 
amb un cert esperit intimista i tocs indiscutibles de classe i personalitat. Una nit que respon a la 
idiosincràsia pròpia del jazz, com a gènere fronterer entre diversos estils musicals i com a esperit 
lliure que abraça formes musicals amb segell propi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dmg 22 – NJC - Web 17€ / Taq 20€ 
Jazzterrasman 2015 
19.30 h / Big Mama Montse 
Big Mama Montse, veu i guitarra 
Riqui Sabatés, guitarra 
Amadeu Casas, guitarra 
Sister Marion, piano 
August Tharrats, piano 
Joan Pau Cumellas, harmònica 
Víctor Puertas, harmònica 
Josep Maria Farràs, trompeta 
Isaac Coll, baix elèctric 
Caspar St. Charles, bateria 
 
 
 
El tretzè Jazzterrassman és per la Big Mama Montse! A Terrassa ha forjat part de la seva carrera 
amb onze festivals des del 1989 i un munt de concerts. El vincle amb el club egarenc, la divulgació 
de la música arreu del país i a l’estranger, i la qualitat com a compositora, intèrpret i pedagoga de 
Big Mama Montse, la converteixen en l’estrella més radiant i internacional del blues català.  
 
 
Des que als 12 anys es va apassionar per la guitarra, instrument que va aprendre de forma 
gairebé autodidacta, Montserrat Pratdesaba (Sant Quirze de Besora, 1963) va veure en la música 
una passió per la qual comprometre's. Després d'uns anys treballant com a tècnica a Televisió de 
Catalunya va decidir apostar pel blues i dedicar-s’hi en cos i ànima. El seu talent i perseverança 
l'han portat a signar 17 discos, col·laborar en una llarga llista d'àlbums i tocar en incomptables 
festivals i sales d'arreu del món.  A més, la carrera de Big Mama ha estat molt relacionada amb el 
treball educatiu, oferint nombrosos concerts per iniciar nens i adults en l'univers del blues. També 
és periodista musical de la revista francesa Blues & Co des de 2008.  
 
 
Una mostra de la internacionalització del seu art és la inclusió de la cançó “No Way Out” de Big 
Mama & Victor Uris en el recopilatori Blues Around The World, que va comptar amb artistes 
internacionals tals com Taj Mahal, Bonnie Raitt, Maria Muldaur, Eric Bibb o Habib Koitié. També és 
vocal de la Junta de la Societat de Blues de Barcelona i membre de la Junta Directiva de 
l'Associació Professional de Músics de Catalunya - Musicat. El 2013 celebrava 25 anys com a Big 
Mama i fou escollida membre de l’European Blues Union, alhora que realitzava una gira de 
concerts acompanyada pel Taller de Músics All Star.  
 
 
Per celebrar el Jazzterrassman 2015, la Big Mama Montse ha preparat una nit molt especial en la 
qual ha convidat alguns dels músics que han col·laborat estretament amb ella durant la seva 
trajectòria, com el guitarrista Riqui Sabatés o el pianista August Tharrats, i alguns companys de 
luxe com el trompeta local Josep Maria Farràs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRE CULTURAL 
 
 
Dv 20 – Centre Cultural Terrassa – 35€ 
21 h / Mulatu Astatke 
Mulatu Astatke, vibràfon, wurlitzer i percussions 
James Arben, saxo tenor, clarinet baix i flauta 
Byron Wallen, trompeta 
Danny Keane, cello 
Alexander Hawkins, piano i teclats 
John Edwards, contrabaix 
Tom Skinner, bateria 
Richard Olatunde Baker, percussions 
Presentació cd Sketches Of Ethiopia (JazzVillage, 2013) 
 
 
 
Un altre debut sonat de l’edició 2015 és el de 
l’ambaixador de la música etíop al món, el prestigiat 
percussionista Mulatu Astatke. Figura inqüestionable del 
world jazz, arquitecte i peça fonamental de l’ethio-jazz, el 
seu discurs original, inquiet i intrèpid beu de les fonts de 
la música tradicional il·luminada per la flama del jazz que 
va conèixer en profunditat en ser el primer etíop que va estudiar a Berkeley. Tanmateix aquest 
selecte jazzman africà és músic de culte del cinema independent americà de la mà de Jim 
Jarmusch i gràcies a la banda sonora del film Broken Flowers (2005).  
 
 
A Sketches of Ethiopia (Jazzvillage, 2013), el títol de ressonàncies milesdavisianes del seu darrer 
àlbum, Astatke mostra una deconstrucció del ric i antic llegat etíop amb un refinat i sofisticat gust 
pels arranjaments orquestrals. Precisament perquè va col·laborar amb Duke Ellington el 1973 
quan aquest darrer va visitar Addis Abeba amb la seva orquestra. En sintonia amb el compositor 
nord-americà, defensa la música com a part de la riquesa del propi país, i que ha d'anar 
connectada amb el llegat d'arrel. Astatke considera que el seu país, Etiòpia, “ha contribuït en gran 
mesura en el desenvolupament de la música moderna al món”. I això es demostra amb la 
influència que té la seva música en grups totalment contemporanis de rock com The Ex o músics 
del jazz d'avantguarda com Paal Nilssen-Love, exmembre dels escandinaus Atomic. 
 
 
Conductor, arranjador, mestre del vibràfon, el piano i la percussió, aquest alquimista de la fusió 
presenta una música acolorida que serpenteja entre la cultura africana i el món àrab, amb 
influències de la música llatina, ritmes afrofunk i el so ensemble de vuit elements, la majoria dels 
qual són els mateixos músics que han participat en les sessions de gravació d'aquest darrer disc 
que es presenta a Terrassa. A banda de Mulatu Astatke al vibràfon, wurlitzer i percussions, podem 
veure en acció Byron Wallen, trompeta; James Arben, saxo tenor, clarinet baix i flauta; Danny 
Keane, violoncel; Alexander Hawkins, piano i teclats; John Edwards, contrabaix; Tom Skinner, 
bateria; i Richard Olatunde Baker, percussions. Una súper banda amb base a Anglaterra que 
viatjarà a Terrassa en exclusiva.   

 
 
 
 
 



PÍCNIC · JAZZ VALLPARADÍS  
EL FESTIVAL AL PARC 
 
Dmg 15, a partir de les 12 h / Parc de Vallparadís / Gratuït 
 
El tradicional Picnic-Jazz Vallparadís manté ferma la voluntat d'obrir-se a nous públics i arribar a 
una audiència amplia, especialment en aquests moments en què la música en directe es pot 
interpretar com un luxe només a l'abast de pocs. Coincidint amb la 3a edició a l’emplaçament del 
Torrent de la Font d’en Sagrera, enguany la festa més popular del Festival amplia l’oferta i ofereix 
quatre concerts! La Fira del Disc i d’Artesania, diversos serveis de restauració, activitats com el 
“Joc de l’Aigüa” de Fundació Mina o la "Mostra de Dibuix" de l'Obra Social "la Caixa", i un servei 
de pàrquing bici gratuït complementen els directes.  
 
 
 
12 h / La Locomotora Negra  
Ricard Gili, direcció i trompeta 
Ferràn Cailà, Miquel Donat, Isidre Delgado, trompeta 
Marc Trepat, Victor González, Òscar Font, Xavier 
Trepat, trombó 
Lluís Trepat, Albert Gasull, saxo alt 
Toni Gili, Tomàs Gonzàlez, saxo tenor 
Àngel Molas, saxo baríton 
Albert Romaní, guitarra 
Tòfol Trepat, piano 
Jordi Casanovas, contrabaix 
Carles Gili, bateria 
 
El Picnic·Jazz no seria el Pícnic·Jazz sense 
l'actuació de la Locomotora Negra. Com és tradició des del 1999, la veterana big band serà 
l'encarregada de donar el tret de sortida d'aquest dia de jazz en família. Amb més de quaranta 
anys a les seves espatlles interpretant jazz clàssic per tots tipus d'escenaris i festivals, el seu 
directe és tota una garantia d'una àmplia acceptació popular. La seva proposta està basada en les 
orquestres de l'època swing, com les de Fletcher Henderson, Duke Ellington o Count Basie, però 
tanmateix no gira l'esquena a reinterpretar peces de l'estil New Orleans ni a completar el repertori 
amb algun tema original.  
 
 
13.45 h / Scott Hamilton & Toni Solà 
Quintet 
Scott Hamilton, saxo tenor 
Toni Solà, saxo tenor 
Gerard Nieto, piano 
Ignasi Gonzàlez, contrabaix 
Esteve Pí, bateria 
 
 
 
Els saxofonistes Scott Hamilton i Toni Solà representen sense fisures la tradició del so mainstream 
que van patentar mestres com Benny Golson i Roy Eldridge. I la seva unió, una excel·lent 
oportunitat per gaudir del jazz amb majúscules, del que contagia i ajuda a encomanar la passió 
per aquest gènere. Nascut el 1954 a Providence, Rhode Island (EUA), Hamilton és el continuador 
de la tradició del saxo jazz més clàssic. Va ser membre, entre altres, de la gran orquestra de 
Benny Goodman, una de les formacions de referència de l'era daurada del swing. En els darrers 
anys manté una estreta relació amb els escenari catalans, sempre amb Solà com a company de 
viatge habitual, juntament amb la resta dels membres d'aquest quintet d’esperit jazzístic essencial.  



15.30 h / Carles Benavent  
Un, Dos, Tres... 
Carles Benavent, baix elèctric 
Roger Mas, piano i teclats 
Roger Blàvia, percussió 
Presentació cd Un, Dos, Tres...  
(Bebyne Records, 2013) 
 
 
 
En l'escenari principal del Torrent de la Font 
d'en Sagrera descobrirem les noves 
composicions del projecte Un, Dos, Tres... del 
baixista Carles Benavent, un dels tòtems de 
l’escena catalana.  Conegut a nivell internacional com el revolucionari del baix flamenc i per haver 
tocat al costat de Paco Lucía, Miles Davis i Chick Corea, el barceloní és un referent del jazz fusió i 
el creador d'un estil i so propis. Amb el disc Un, Dos, Tres... (Bebyne, 2011), va inaugurar un nou 
trio al costat de Roger Mas al piano i Roger Blavià a la percussió, nova base d'operacions 
musicals per reunir totes les influències recollides al llarg de la seva carrera, com el flamenc, els 
sons de la world music, el jazz fusió, el rock progressiu i fins i tot tocs de funk i de música clàssica, 
en especial Frederic Mompou, una de les seves principals referències.  
 
 
 
 

 
17.15 h / Barcelona Big Blues Band 
amb Dani Nel·lo & Agustí Burriel 
Dani Nel·lo, saxo tenor 
Agustí Burriel, veu 
Ivan Kovacevic, contrabaix i direcció 
Victor Vergés i Jaume Torné, trompeta 
Pere Masafret i Igor Kossenkov, trombó 
Duska Miscevic i Ignasi Poch, saxo alt 
Artem Zhuliev i Pol Prats, saxo tenor 
Nuria Vitó, saxo baríton 
Hector Martín, guitarra 
Federico Mazzanti, piano 
Marti Elias, bateria    
Presentació cd Sax Attack  
(El Toro Records, 2014) 

 
 
El blues orquestrat de la Barcelona Big Blues Band serà l'encarregat de la traca final. Dirigida per 
un especialista en la matèria com és el contrabaixista Ivan Kovacevic, la BBBB desplegarà un 
potent repertori de blues, rythm'n'blues i soul primerenc que comptarà amb la veu amb ànima de 
crooner d'Agustí Burriel i el saxo expansiu de Dani Nel·lo com a convidats d'excepció. El so de la 
BBBB és salvatge però sofisticat, contagiós i hipnotitzador, pensat per deixar estorat el públic que 
sol deixar a casa la resistència a ballar. La llarga trajectòria de Kovasevic en petits combos —
Bernat Font Trio, 5 Spots, Los Mambo Jambo— li ha permès dotar la BBBB d'un so elegant, sòlid i 
torrencial com el de les orquestres de T-Bone Walker o Johnny Otis. La darrera referència 
discogràfica Sax Attack amb Dani Nel·lo (El Toro Records, 2014) és una bona mostra d'aquesta 
potència sonora.  

 



PROGRAMACIÓ PLAÇA VELLA 
 
Dss 7– Plaça Vella – Gratuït 
12 h / The Gramophone AllStars Big Band 
Judit Neddermann, veu 
Genís Bou, saxo tenor i flauta 
LLuc Casares, saxo alt i soprano 
Pau Vidal, saxo tenor i flauta 
Pere Miró, saxo baríton 
Pep Garau, Andrés Tosti i Pep Tarradas, trompeta i 
flugel 
Albert Costa i Sidru Palmada, trombó 
Adrià Plana, guitarra 
Eloi Escudé, piano i teclats 
Vic Moliner, baix i contrabaix 
Aleix Bou, batería 
Jordi Rodríguez, percussió 
Presentació cd Jazzmaica (Bankrobber, 2014) 
 
 
Jazzmaica (Bankrobber, 2014) representa l’aposta més ambiciosa en la trajectòria de The 
Gramophone Allstars, una formació amb sis anys de vida que representa un punt de trobada entre 
la música afroamericana dels seixanta i els ritmes jamaicans. El grup, ampliat ara fins al format de 
big band, explora i reescriu el camí recorregut dècades enrere pels músics de l’illa caribenya en 
descobrir gràcies a les emissores nord-americanes els hits del soul, el funk o el rhythm & blues. La 
matèria primera són clàssics de Stevie Wonder, Sam Cooke o Ray Charles, al costat d’altres 
referents potser menys reivindicats com The Winstons, Jackson Sisters o Smokey Robinson. La 
banda, sota la direcció musical de Genís Bou, compta en el seu 
line-up amb alguns dels joves talents més sol·licitats de l’escena jazzística catalana com Judit 
Neddermann, Lluc Casares, Vic Moliner o Adrià Plana. 
 
 
Dss 21 – Plaça Vella - Gratuït 
12 h / 10 Anys de Big Band Jazz Maresme 
amb Xavi Garriga i Bob Sands 
Gerard Nieto, direcció i piano 
Xavier Garriga, veu 
Bob Sands, saxos 
Ivó Oller, Leandre López, Albert Cruz i Ignasi Franco, 
trompeta 
Aram Montagut, Jordi Montasell, Pere Bono i Marc 
Joaniquet, trombó 
Nil Villà, Albert Comaleras, Joan Moragas, Jaume Maristany i Piero Cozzi, saxos 
Lluís Murillas, guitarra 
Pep Rius, contrabaix 
Marc Buch, bateria 
 

 
Tal com diuen a la seva pàgina web, els de la Big Band Jazz Maresme estan “bojos per tocar”. 
Aquesta passió és la que els ha permès complir la seva primer dècada com a orquestra de jazz 
superant totes les dificultats que suposa mantenir viu un projecte d'aquest abast que a banda de 
gaudir del jazz té uns lloables ideals pedagògics. En aquests 10 anys, la Big Band ha evolucionat i 
ha compactat el seu so gràcies a la direcció i exigència de Gerard Nieto, que ha aconseguit que el 
grup passés a ser d’una formació amateur a una orquestra de jazz amb caràcter professional. El 
Festival de Jazz Terrassa vol sumar-se a la bona nova acollint aquest concert en què es 
repassaran alguns temes clàssics de jazz.  
 
 
 



PLAÇA CATALUNYA 
 
 
 
Dmg 8– Plaça Catalunya – Gratuït 
12 h / Smack Dab 
Oriol Vallès, trompeta 
Joan Casares, bateria 
Lluc Casares, saxo tenor 
Joël Gonzàlez, piano 
Pau Sala, contrabaix 
 
 
Smack Dab és un projecte en format 
quintet liderat pels joveníssims Oriol 
Vallès a la trompeta i Joan Casares a 
la bateria amb la idea de combinar 
qualsevol gènere que tingui el groove com a element d'unió. El so del quintet combina les arrels 
de la música del jazz més tradicional, així com del modern, amb influències tant de Charlie Parker, 
Jazz Messengers, John Coltrane i Miles Davis. El producte final és una música sofisticada i molt 
propensa a la improvisació que no renuncia al component ballable que sempre s'ha vinculat 
al’esperit de la tradició afroamericana. Tot plegat amb l'afegit de veure en acció el futur de l'escena 
jazzística catalana.  
 
 

 
 
Dmg 22 – Plaça Catalunya - Gratuït 
12 h / Luna Cohen  
Luna Cohen, veu 
Jurandir Santana, guitarra 
Tony Cruz, contrabaix 
Jeffe Otto, bateria 

 
La idiosincràsia de Brasil es manifesta amb 
contundència i originalitat en el nou projecte liderat per 
la cantant Luna Cohen, que a més es completa amb 
una nova referència discogràfica Começo Do 
Caminhar (Temps Record, 2015). Una reunió de 
músics brasilers, tots ells vinculats a l'escena 
jazzística espanyola, que uneix en el seu propi 
llenguatge les virtuts d’ambdós universos. 
Presentació Cd Començo do Caminhar  
(Temps Record, 2015) 

 
 
 
 
 
 



L'OFF FESTIVAL FA ENCARA MÉS GRAN EL JAZZ 
 
Dmc 4 – Restaurant El Cel de les Oques 
Sopar · Concert. 45€ 
21.30 h / Luna Cohen & Jurandir Santana 
Luna Cohen, veu 
Jurandir Santana, guitarra 
Info i reserves: 93 733 82 07 / 630 640 417 
 
Dmc 4 – Filmoteca Club Catalunya 
Cinema. 4€ 
22 h / “The Jump! WTF Experience“ 
Carme Puche, 2014. 85mn 
 
Dj 5 – L’Alegria del Teatre 
Tast de vins i tapes. 18€ 
20 h / Vi & Jazz 
amb Martiartu · Gil Duet 
Haizea Martiartu, saxo alt 
Arnau Gil, guitarra 
Info i reserves: 622 080 208 
 
Dj 5 – Cercle Egarenc 
Sala Joaquim Vancells 
Cinema. Gratuït 
22 h / “Paris Blues”  
Martin Ritt, 1961. 95mn 
amb Paul Newman, Sidney Poitier, Joanne Woodward, Louis Armstrong i Diahann Carroll.  
Música original de Duke Ellington.  
 
Dv 6 – Soul Pub – Gratuït 
21.30 h / Soul Trio 
Roc Calvet, veu i guitarra 
Joan Humet, baix elèctric 
Oriol Gonzàlez, bateria 
 
Dss 7 – Centre de les Arts Vapor Gran 
Pedagogia. 10€ 
11 a 14 h / Màster Class amb Carme Canela 
 
Dss 7– Plaça Vapor Ventalló 
Swing Ballable. Gratuït 
18 h - 21 h / Ballada de Lindy Hop i Balboa 
 
Dss 7 – Espai G d’Art 
Inauguració exposició. Gratuït 
19.30 h / “Jazz 15: Jazzuela / Volumen2” amb obres de 
Elenio Pico, Rafa Castañer, Clara Vidal, Gloria Cañado, Nuria Ruano, Pilar Moll, Isabel Chiva, Carmen 
Molina, Rosa Mengual, Eva Villavedra, Dolors Manrubia, Andrea Turbobarbiero, Vicenc Casanova, Gala 
Serrano, María Esteve, Luciano Charytoniuk, Sol Vidal 
Concert amb "Luka": Juliane Heinemann; veu, guitarra i piano & Marc Cuevas; contrabaix 
 
Dmg 8 – mNACTEC 
Vermut Jazz. 1€ 
12.30 h / Marina Tuset Quintet 
Marina Tuset, veu 
Iscle Datzira, saxo tenor 
Kquimi Saigi, teclats 
Joan Pascual, baix elèctric 
Arnau Figueres, bateria 
 
 



Dmg 8 – Damunt un cel de fil 
Sopar · Concert. 25€ 
20.30 h / La nit de gastronomia i jazz 
Jordi Rabascall 12 to 12 Quartet 
presenta Do The “Duu Du” 
Jordi Rabascall, veu 
Albert Caire, piano 
Oriol Roca, contrabaix 
Oriol Gonzàlez, bateria 
Info i reserves de dmc a dss:  
93 784 05 47 / 662 968 925 
 
Dm 10– Lobby Bar Hotel Don Cándido. Gratuït 
19 h / Piano·Bar amb Enric Carreras 
 
Dm 10 – Auditori de l’Aula de Música de Terrassa 
Pedagogia. Gratuït 
19.30 h / “Jazz, vells i nous estàndards”  
Màster Class amb Mario Rossy 
Reserves: 93 733 23 65 
 
Dm 10 – El Cafè de l’Aula. Gratuït 
21 h /Jam Session amb Mario Rossy & Rebecca Chubay 
 
Dmc 11 – Cinebar Ateneu Candela 
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuït 
21.30 h / “Jazz On A Summer's Day” 
Aram Avakian, Bert Stern, 1959. 85mn 
 
Dj 12 – L’Alegria del Teatre 
Tast de vins i tapes. 18€ 
20 h / Vi & Jazz 
amb Martiartu · Gil Duet 
Haizea Martiartu, saxo alt 
Arnau Gil, guitarra 
Info i reserves:  
622 080 208 
 
Dv 13– Centre de les Arts Vapor Gran 
16 h / Assaig obert Ernesto Aurignac Orquestra 
 
Dv 13 i Dss 14 - Diversos locals 
“MenJazz” 
2a Ruta gastromusical del Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca 
 
Dv 13 - Centre Cultural Terrassa / 15€ 
21h Espectacle d’acrobàcia a ritme de swing 
Compagnie XY “il n’est pas encore minuit…” 
 
Dv 13 – El Vapor 
Swing Ballable. 3€ / inscrits gratuït 
9è Jazz Terrassa Swing Stage (JTSS) 
20 h / Acte Benvinguda. Tastet de Balboa i ballada amb Swing Out! 
 
Dv 13 i dss 14  – Centre Esportiu Qsport 
Pedagogia 
9è Jazz Terrassa Swing Stage (JTSS) 
Classes de Lindy Hop i Balboa  
Info i bases incripció: www.terrassahoppers.cat 
 
 
 



Dss 14 – Centre de les Arts Vapor Gran  
12 h / Concert Familiar i Pedagògic. 3€ 
Philippe Colom Trio amb la col·laboració de la JazzCEMband 
Organitza: Cem-Conservatori Professional i Amics de la Música 
 
Dss 14– Granja Catalana  
Vermut·Jazz. Gratuït 
12.30 h / Oriol Gonzàlez Trio & Josep Ma Farràs 
Josep Ma Farràs, trompeta 
Xavier Algans, teclats 
Pep Rius, contrabaix 
Oriol Gonzàlez, bateria 
 
Dss 14– Atlètic Terrassa Hockey Club 
Concert. Gratuït 
19 h / Terrassa Dixie Sextet 
Josep Ma. Farràs, trompeta 
Pau Casares, clarinet i saxo tenor 
Joan Masats, trombó 
Ramon Escalé, piano 
Josemi Moraleda, contrabaix 
Adrià Font, bateria 
 
Dmg 15 – Torrent de la Font d’en Sagrera Parc de Vallparadís 
Pícnic·Jazz Vallparadís. Gratuït 
A partir de les 12 h / "Fira del Disc i Artesania” 
 
Dmg 15 – Bau House 
Concert. Gratuït 
19 h / “After Picnic Jazz Show” amb  
Talavera · Foved · Franco Trio 
 
Dm 17 – Nova Jazz Cava Concerts Socials 
Laura Simó & Lorenzo Barriendos "Close to you"... Burt Bacharach 
Concerts adreçats a la gent gran de Terrassa amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” 
Laura Simó, veu; Lorenzo Barriendos, direcció musical; Matthew Simon, trompeta; Francesc Capella Piano 
+ Info: oficines "la Caixa" a Terrassa 
 
Dm 17 – Auditori de l’Aula de Música de Terrassa 
Pedagogia. Gratuït 
19.30 h / “La guitarra elèctrica, un viatge musical a través del segle XX”  
Màster Class amb Roc Calvet i Moisès Solé  
Reserves: 93 733 23 65 
 
Dm 17 – El Cafè de l’Aula 
Jam Session. Gratuït 
21 h / AMT Trio & Josep Ma Farràs 
 
Dmc 18 – Nova Jazz Cava 
Pedagogia 
10 h / Jazz Menut amb 
Laia Porta, veu 
Guim Garcia Balasch, saxo alt 
Publio Delgado, guitarra 
 
Dmc 18 – Cercle Egarenc 
Sala Joaquim Vancells 
Conferència. Gratuït 
19.30 h / Parlem d’Art  
“Art Blakey: La negror que m'il·lumina"  
amb Adrià Font 
 
 



Dmc 18 – Cinebar Ateneu Candela 
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuït 
21.30 h / “Stormy Weather” 
Andrew L. Stone, 1943. 80mn 
 
Dv 20 – Lobby Bar Hotel Don Cándido  
Sopar ·Concert. 25€  
21 h / The Quiet Place 
Benji Sánchez, piano 
Roc Calvet, guitarra 
 
Dss 21 – Bartinis. Gratuït 
00.30 h / Sessió Golfa amb 
Maria Betriu Trio 
Maria Betriu, veu 
Haizea Martiartu, saxo alt 
Arnau Gil, guitarra 
 
Març 2015 
Programa Educatiu a les Escoles 
Visquem el Jazz amb Oriol Gonzàlez 
 
Nova Jazz Cava 
Exposició fotográfica  
“Jazz en moviment” a càrrec d’Antoni Padrós 
 
Cafè de l’Aula 
Exposició Fotogràfica 
“Un cafè amb jazz, festival 2014” a càrrec de Santi Olivet 
 
Diversos locals 
Ruta Gastronómica del Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca 
 

 

VENDA D'ENTRADES 
 
Venda Online 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 dimecres a dissabte a partir de les 20.30h 
 
Venda a taquilla Nova Jazz Cava 
El mateix dia 1.30h prèvia al concert, excepte diumenges 1h 
 
Venda únicament pel concert de Mulatu Astatke i Compagnie XY   
Centre Cultural Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340. 
Venda a Taquilla de dimecres a dissabte de 16 – 20 h. El mateix dia 1 h prèvia al concert 
Venda On-Line www.vendaentrades.cat 
Venda Telefònica 902 180 677 
 
Entrades amb descompte 
Amb els carnets de; Amics de les Arts i JJ.MM. / 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. 



LOCALITZACIONS DEL FESTIVAL 
 
 
NOVA JAZZ CAVA 
Passatge Tete Montoliu 24 
 
CENTRE CULTURAL TERRASSA 
Rambla d'Egara 340 
 
PLAÇA VELLA 
Terrassa 
 
PLAÇA CATALUNYA 
Terrassa 
 
PLAÇA VAPOR VENTALLÓ 
Terrassa 
 
PARC DE VALLPARADÍS – TORRENT DE LA FONT D'EN SAGRERA 
Terrassa 
 
ATENEU CANDELA 
c. Sant Gaietà 73 
 
ATLÈTIC TERRASSA HOCKEY CLUB 
Carretera Castellar, 300 
 
AUDITORI D L'AULA DE MÚSICA DE TERRASSA 
c. Volta 51 
 
BAU-HOUSE 
Avinguda Jacquard 1 
 
BARTINIS 
c. Sant Leopold 51 
 
CENTRE ESPORTIU QSPORT 
c. Sant Gaietà 107 
 
CENTRE EGARENC -  AMICS DE LES ARTS I JJ.MM. 
c. Sant Pere 46 
 
CENTRE DE LES ARTS VAPOR GRAN 
Passeig Vapor Gran 17 
 
EL CAFÈ DE L'AULA 
c. Volta 37 
 
ESCOLES PÚBLIQUES DE TERRASSA 
 
ESPAI G D'ART 
C/de la Palla 10 
 
EL VAPOR (ESPAI DE CREACIÓ MUSICAL) 
c. Mare de Déu dels Àngels 76 
 



 
FILMOTECA CLUB CATALUNYA 
C/Sant Pere 46 
 
GRANJA CATALANA 
c. del Mossèn Jacint Verdaguer 
 
HOTEL DON CANDIDO 
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. de la Palla 15 
 
RESTAURANT LA TORRETA 
c. Nou de Sant Pere, 50 
 
RESTAURANT L'ALEGRIA DEL TEATRE 
c. de Gaudí, 15 
 
SOUL PUB 
Garcia Humet 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organització: 
Jazz Terrassa - Club de Jazz d’Amics de les Arts i JM 
  
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 
Comerç Terrassa Centre 
Fupar Terrassa 
Gremi d’Hosteleria de Terrassa i Comarca 
Grup Auser – Izquierdo Gazesa 
Hotel Don Cándido 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) 
Voll-Damm 
 
Mitjans Col·laboradors: 
Canal Terrassa Vallès - Noucinc.2 Ràdio 
Diari Terrassa 
La Xarxa Ràdio 
RNE – Ràdio 4 
Catalunya Ràdio - Catalunya Música 
Televisió de Catalunya - Canal 33  
TR3SC 
  
Entitats i Espais Col·laboradors: 
Ateneu Candela 
Atlètic Terrassa Hockey Club 
Auditori de l’Aula de Música de Terrassa 
Bau House 
Bartinis 
Biblioteques Públiques de Terrassa. Bct xarxa 
Centre de les Arts Vapor Gran 
Centre Esportiu Qsport 
Cercle Egarenc 
Cine Club Amics de les Arts i J.M  
Educació Ajuntament de Terrassa 
El Cafè de l’Aula 
El Vapor – Casa de la Música de Terrassa 
Escola-Taller Xalest 
Esgleas 
Espai G d’Art 
Filmoteca Club Catalunya 
Granja Catalana 
Hotel Don Cándido 
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (nMACTEC) 
Restaurant Damunt un Cel de Fil 
Restaurant El Cel de les Oques 
Restaurant La Torreta 
Restaurant L’Alegria del Teatre 
Soul Pub 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA I COMUNICACIÓ: 
34 Festival de Jazz Terrassa 
 
Olga Àbalos  
premsa@jazzterrassa.org 
+34 699 432 569 
 
Susanna Carmona 
difusio@jazzterrassa.org 
+34 630 420 987 
 
 
 
 
 
El Festival de Jazz Terrassa és membre de l’Associació de Festivals de Jazz de Catalunya 
(Afejazz) 
 
 
 
 



 


