
     
 

 

 

NOTA D'AGENDA 
 
Dimecres 8 de juliol 
 

Segona nit de Jazz al terrat al Museu d'Història de Catalunya  
 
Amb els joves Smack Dab la banda sonora del cicle s’apropa al territori 
groove després d’un tret de sortida aclaparador. 

 

 
Oriol Vallès, trompeta; Joan Casares, bateria; LLuc Casares, saxo tenor; Joël Gonzàlez, piano; Pau Sala, 
contrabaix 

 
SMACK DAB 
 
Jazz d’alta intensitat i sense concessions que combina qualsevol gènere que tingui el 
groove com a element d'unió. O el que és el mateix, Smack Dab: un projecte d’alta 
volada capitanejat per dos “young lions” de l’escena catalana. Joan Casares —benjamí 
de la nissaga Casares, una família que viu el jazz des de fa més de quatre dècades 
amb el swing adherit a la seva genètica—, i el brillant trompetista terrassenc Oriol 
Vallès. Una fructífera aliança que confereix al grup passió i entrega. El so del quintet 
combina les arrels del jazz més tradicional, així com del modern, amb influències de 
Charlie Parker, Jazz Messengers, John Coltrane o 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 a l’esperit de la tradició afroamericana. 
Tot plegat amb l'afegit de veure en acció el futur de l'escena jazzística catalana i 
escoltar en primícia temes de la seva òpera prima. 
 

  



     
 

 

 

 
 
JAZZ AL TERRAT 
 
Cada dimecres, de l’1 de juliol al 5 d’agost, el cicle Jazz al terrat ens duu de viatge en 
l'espai i en el temps a través dels ritmes emblema de la música popular afroamericana.  
Més enllà del jazz, el cicle recorre gèneres sempre vitals com el swing, el boogie 
woogie, el jazz groove, el rhythm & blues, el soul jazz i el funk a través de les variades 
actuacions de sis bandes sorgides de la nova escena barcelonina.  

 
Per fer-ho, el museu s'ha recolzat en la inestimable expertesa de Jazz Terrassa i la 
col·laboració del restaurant 1881, que contribueix a arrodonir la cita permetent als 
assistents gaudir de la música i de les vistes del port i de la ciutat de Barcelona de nit 
mentre prenen una copa o fan un petit tast. 
 
La primera sessió del cicle, que va tenir lloc el passat 1 de juliol, va gaudir de gran èxit 
de crítica i d’assistència. Més de 120 persones van gaudir dels Koko Jean & The 
Tònics i van destacar la qualitat de la seva proposta. Alguns, fins i tot, es van arrencar 
a ballar. 
 

 
Vistes del Port Vell des de la terrassa-mirador del museu. Foto: MHC (Pep Parer) 

 
 
 

 
 

Dades pràctiques: 
 

Hora:   22 h –accés al museu de 20 a 22 h. i visita guiada a les 20.30 h. 
 
Preu: 12 € per concert –inclou: 

 una consumició de cortesia (Martini Royale) 
 entrada al museu a partir de les 20 h  
 visita guiada a les exposicions temporals a les 20.30 h.  

 
Reserves:  mhcvisites.cultura@gencat.cat o trucant al 93 225 42 44 
 
Més info.:  www.mhcat.cat  
   

 

 


