


GW� P��
amb MICH�E 
FAB� QUA��

És una llei no escrita, però per nosaltres d'obligat compliment, 
que a cada edició de la Mostra, la veu femenina ocupi un lloc 
destacat a la programació. I enguany no podia ser excepció. 
Tindrem amb nosaltres a Gwen Perry, una veterana cantant 
nord-americana, nascuda a Carolina del Nord, però resident a 
casa nostra, amb una llarga trajectòria que l'ha dut a actuar en els 
EEUU, Europa i Africa. Amb un estil eclèctic que va des del swing 
i el jazz clàssic, fins al gòspel i blues però dotant-los del seu segell 
inconfusible. És capaç d'interpretar una balada amb tendresa i 
després un blues amb swing impactant. El seu últim disc "The 
Ability to Swing" editat per Fresh Sounds Records mostra aquest 
rang musical. Sempre acompanyada per la pianista Michele 
Faber, també nord-americana, amb qui manté una estreta relació 
musical.

Gwen Perry 
veu

Michele Faber 
piano

Fredrick Carlquist 
saxos

Pere Loewe 
contabaix

Enrique Heredia 
bateria
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Cal Ninyo



TONI SOLÀ
“tenor madness, 
la música de 
SONNY rollins”

Parlar de Sonny Rollins és parlar d'una de les llegendes vives del saxo 
tenor. Amb 92 joves anys (tot i que no actua en públic des del 2012) és un 
dels noms imprescindibles en la història de la nostra música. Referència 
inevitable del seu instrument, el seu so, dens i voluminós, inspirat en el de 
Coleman Hawkins va saber evolucionar des de la llibertat d'improvisació 
del bop inicial, fins al hard bop i amb incursions en el free jazz.
Gran compositor, molts dels seus temes s'han convertit en "standards" (St. 
Tomas, Oleo, Doxy, Airegin, Tenor Madness , Sólid, Alfie's Theme, Mambo 
Bounce etc.) formen part del repertori de tots els saxofonistes. Músic que 
té acreditats més de 100 discos com a líder (a banda de les seves col·labo-
racions). Res d'estrany, doncs, que el nostre Toni Solà acompanyat del seu 
grup habitual, molt identificats amb el projecte, hagi volgut rendir un 
homenatge d'admiració i respecte per aquest músic que sempre ha tingut 
com a referència a qui li deu en gran part el seu estil fogós i contagiós.
Cap amant del saxo tenor ha de perdre's aquest concert.

Toni Sola 
saxo tenor

Gerard Nieto
piano

Ignasi Gonzalez 
contrabaix

Quique Angulo 
guitarra

Xavi Hinojosa 
bateria
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barri Marianao



LLUÍS NAVA�O

Primer dels dos concerts que enguany dediquem al blues protagonitzat 
pel grup SMOKIN´ BLUES que lidera Lluís Navarro "Nano" (guitarrista, 
cantant i professor de guitarra). Ha compartit escenari amb Mike Oldfield 
o Carlos Santana i va ser teloner de Los Ramones. Posteriorment, va 
entrar a formar part de la reconeguda Orquestra Girasol, on va romandre 
10 anys. Els seus concerts multitudinaris van arribar a tocar davant de 
15.000 persones. Després de deixar l'orquestra, es va centrar en el gènere 
del blues, que el fa sentir més i més intensament i des d’aleshores forma 
part de diferents agrupacions.

El so de la banda es caracteritza per unes tendències molt jazzístiques, 
amb inequívoques picades d’ullet al rock and roll.

Si el blues és la teva música "Smokin’ Blues”, serà el teu grup.

Lluis Navarro
veu i guitarra

Ignasi Gonzalez 
contrabaix

Victor Alba 
teclats i saxo

Joan Andreu 
bateria
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Casal de 
barri Casablanca

& SMO�N' BLUES



MA� SI��

Marta Sierra Quartet és una formació inspirada en l'escena del jazz del 
París dels anys 30 i 40, que es va popularitzar gràcies al violinista Stépha-
ne Grappelli i al guitarrista Django Reinhardt. El que es coneix com a "Jazz 
Manouche" o "Gipsy Jazz". El seu repertori inclou estàndards de jazz 
americans populars a la França d'aquella època com, tanmateix, coneguts 
temes de la cançó francesa.

Marta Sierra ha guanyat molt renom en els últims anys com a líder de 
grup, destacant en l'escena del Jazz de Barcelona amb el seu so de "Hot 
club swing". Toca regularment tant a Barcelona i arreu de Catalunya, com 
a París, en llocs com el famós restaurant "Le Chat Noir", o l'històric local 
de gypsy jazz "La Chope des Puces", on ha col·laborat amb grans noms 
del jazz manouche com Dorado Schmit i Florian Nicolescu entre d’altres.

Marta Sierrra
violí i veu

Francesc Puig 
clarinet

Leo Hipaucha 
guitarra

Alex Molas 
contrabaix
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Casal de barri 
Cooperativa Molí Nou
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VINC�T H��NG

En el cinquantè aniversari de la mort de Lee Morgan, un dels trompetistes 
essencials de la història del jazz i instrumentista de referència en la 
modernitat del gènere, neix un projecte per retre homenatge al gran 
músic interpretant les seves composicions i recreant el so de l'edat daura-
da del hard-bop.

Vincent Herring és un músic que, a més de destacar per la seva interes-
santíssima faceta com a compositor, és considerat com un dels més 
destacats saxofonistes de les darreres dècades.

Al llarg dels seus 40 anys de carrera, el trompetista Joe Maganarelli s'ha 
destacat com un dels principals instrumentistes, compositors i educadors 
de jazz actuals. Va iniciar-se amb la big band de Lionel Hampton i al llarg 
de la seva carrera ha col·laborat amb músics com Ray Barretto, Jack 
McDu�, la pròpia Aretha Franklin, Paquito d’Rivera i molts altres.

Tindrem l'oportunitat de gaudir d’un quintet d’autèntica talla internacio-
nal. Imprescindible pels aficionats.

Joe Magnarelli
trompeta

Vincente Herring 
saxo tenor

Peter Zak 
piano

Ignasi Gonzalez 
contrabaix

Joris Dudli
bateria
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Casal de barri 
CAMPS BLANCS

& JOE MAGNAR�� QUI��, 
T�B�E TO LEE MORGAN



A CO��
BLUES

Segon dels concerts dedicats al blues. En aquest cas els protagonistes 
serà el quintet "A Contra Blues".

A Contra Blues és sens dubte una de les millors bandes europees de rock 
i blues actual. Els avalen premis com el prestigiós guardó “European Blues 
Challenge” (2014), set àlbums discogràfics i quinze anys de carrera 
musical amb presència constant tant en escenaris nacionals com 
internacionals.

Qui els ha vist en viu, ho han pogut comprovar: Aquest és el terreny on 
demostren que som davant d'una de les millors bandes del país. Si ja els 
has vist i escoltat, saps que ens oferiran una nit excepcional, si encara no 
has tingut oportunitat, aquesta és l'ocasió.
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CaN MASSALLERA



INFORMACIÓ
I VENDA D’ENTRADES

Les entrades estaran disponibles a partir de l'1 d'octubre a través de 
la plataforma entrapolis i a través de la taquilla de Can Massallera.

www.entrapolis.com

Si queden entrades disponibles, es podran adquirir també a la 
taquilla 1 hora abans del concert.

Preus i abonaments:

1 concert: 9 €       3 concerts: 22 €          6 concerts: 36 €

Més informació a:

culturasantboi.cat | agendasb.info | @culturasantboi


