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100% JAZZ, UN SEGLE D’HISTÒRIA 

Sis nits de música i història on descobrir les arrels del Jazz, un gènere que 

esdevé estendard de llibertat i integració en finalitzar la Primera Guerra 

Mundial ara fa 100 anys. 

 
 La proposta cultural 

 
El Museu d’Història de Catalunya proposa, del 4 de juliol al 8 d’agost, el cicle ‘100% JAZZ, un 

segle d’història’, un nou passeig musical sota els estels estiuencs a la terrassa de l’edifici del 

museu, situat enfront el Port Vell amb unes de les millors vistes marítimes de Barcelona. 

 
La història d’aquest gènere universal i centenari centra enguany la proposta musical en la quarta 

edició del cicle d’estiu del museu. Al llarg de sis nits, viatjarem acompanyats de les sonoritats 

trepidants que varen irrompre a l’Europa de la primeria dels anys vint, tot just finalitzada la 

P r im er a  Guerra Mundial (1914-1918). Coincidint amb el centenari de la fi de la barbàrie, els 

ritmes populars afroamericans arribaren al Vell Continent, i Barcelona fou la porta d’entrada als 

primers Ragtimes, el so sureny de Nova Orleans i del Delta del Mississippí i a emplenar les sales 

de ball amb el Swing per bandera. La síncopa del jazz que es va instal·lar entre l’ambient cultural 

de la ciutat on segueix sonant avui. 

 

És també amb motiu del centenari que el museu presenta, al mateix temps, l’exposició ‘Flames a la 

frontera. Catalunya i la Gran Guerra’, que detalla les principals vessants que va tenir el conflicte a 

una Catalunya oficialment neutral, així com el record i les memòries plurals que han perviscut fins 

avui. Els assistents al cicle poden visitar l’exposició abans del concert per obtenir una visió general 

del moment i gaudir així de la música de manera més profunda. 

 

 Els concerts 

 

El 4 de juliol iniciem les actuacions en viu rememorant els antecedents del jazz amb un concert a 

l’entorn del Ragtime presentat pel pianista barceloní Lluís Coloma. Farà un viatge musical des de 

finals del segle XIX fins els anys 30-40 del segle passat, mostrant en el seu camí la riquesa i 

interrelació d’aquests estils pianístics com el Stride Piano, el Barrelhouse Piano, el Boogie Woogie, 

el Novelty Piano, el Blues Rural…. 

 
El jazz esdevenia la banda sonora de Nova Orleans a les primeries de la dècada de 1900 i la 

paraula Jazz s’emprava per primera vegada a la història l’any 1917 amb la formació musical 

Original Dixieland Jass Band. Per recrear-ne aquests moments tindrem el plaer de comptar l’11 

de juliol amb els Barcelona Swing Serenaders que, acompanyats del trompetista Ricard Gili, 

repassaran els moments més emblemàtics de la música de la gran ciutat de l’estat de Louisiana. 

Serà una vetllada per sentir el caliu del jazz més genuí amb temes dels anys 20 i 30. 

 
Les arrels del doo wop provenen dels anys 1930, nascut del matrimoni dels ritmes sincopats 

africans i dels himnes religiosos dels blancs puritans, als que se li van incorporar també 

influències del blues fins adquirir la seva pròpia personalitat. A Barcelona l’estil té nom propi: The 

Velvet Candles, que ens oferiran a capella bona part del seu dilatat repertori en la nit del 18 de juliol. 

 
El jazz més clàssic tindrà el seu màxim exponent dimecres 25 de juliol amb els Old Cats Swing 

Band. El sextet compta a les seves files amb bona part dels músics que han escrit la història del 

jazz a casa nostra: Josep Ma. Farràs, Òscar Font, Pau Casares, Federico Mazzanti, Artur 

Regada i Adrià Font. El seu esplèndid dixieland empeltat de swing us captivarà. 

 
El primer d’agost viatjarem pel Mississippí sense haver d’agafar l’avió. Amb els Cotton Roots i el 



seu blues acústic ens traslladarem al blanc i negre, als camps de cotó amb els ritmes rurals, de la 

mà d’una proposta que aposta per les arrels del gènere amb una recerca cap a les primeres formes 

de blues, més conegut com Delta o Piedmont Blues.  

 
I, finalment, el 8 d’agost serà la nit dedicada al swing ballable i no podiem comptar amb millors 

especialistes en jazz clàssic i el swing més festiu: a Shakin’ All trobem una reunió de reconeguts 

intèrprets que, gràcies a l’experimentada batuta del trombonista i director d’orquestra Dani 

Alonso, sonen com mai. Amb aquest encomanadís estil rememorarem en directe l’època 

daurada de les sales de ball amb un repertori de temes dels anys 20, 30 i 40, i posarem un 

punt i final festiu a aquest passeig pels ritmes primigenis del jazz i del blues. 

 

 Programa 

 

 



Lluís Coloma 
Ragtime · Boogie 

4 de juliol · 22h 

 

Lluís Coloma, piano 

 

 
 

Enguany es compleix el 150è  aniversari del naixement del genial Scott Joplin (1868- 1917). En 
commemoració, Lluís Coloma presenta un concert a l’entorn del Ragtime i dels seus estils 
contemporanis  com  el Stride Piano, el Barrelhouse Piano, el Boogie    Woogie,    el     Novelty     
Piano, el Blues Rural… Un viatge musical des de finals  del  segle  XIX  fins  els  anys  30-40 
del segle passat, mostrant en el seu camí la riquesa i interrelació d’aquests estils pianístics. 
Sens dubte una oportunitat única d’escoltar al pianista barceloní amb un repertori diferent al que 
ens té acostumats, però mantenint l’esperit que el caracteritza en totes les seves interpretacions, 
on s’entrega a cada nota de principi a fi. 

 
Amb un directe insuperable, Lluis Coloma crea en els seus concerts una atmosfera màgica i 
converteix cada actuació en una experiència única i inoblidable. Amb una endiablada mà 
esquerra i un gran talent per a la improvisació, aconsegueix contagiar la seva passió per 
aquesta música a un públic entregat des dels primers compassos. Actualment està considerat el 
màxim exponent del Blues i el Boogie Woogie de l’escena estatal i la seva repercussió 
internacional augmenta sense aturador amb actuacions als principals festivals en el camp del 
Ragtime, el Blues i el Boogie Woogie. 
 
Ha estat convidat a festivals arreu del món on destaca pel seu virtuosisme i originalitats amb 

actuacions acollides amb una gran ovació d’un públic dempeus. La seva música sona per tota 

Espanya en festivals i locals tan emblemàtics com el Café Central de Madrid, Jamboree de 

Barcelona, o als festivals de jazz de San Javier, Terrassa, Barcelona, Madrid, ViJazz Penedès o 

el de Blues de Cerdanyola, i en països com Estats Units, França, Gran Bretanya, Malàisia, 

Alemanya, Itàlia, Suïssa o Sèrbia. Alhora combina l’activitat musical amb la promoció del 

gènere organitzant esdeveniments com el Campi Qui Boogie Festival Internacional de Boogie 

Woogie de Barcelona i la cita anual Blues & Boogie Reunion a Terrassa. 

 
Nascut a Barcelona (1973), des de molt jove és devot admirador dels discos de Jerry Lee 
Lewis, Roosevelt Sykes i Alan Price. Poc a poc s’allunya dels estudis de piano clàssic per 
dedicar-se, de manera autodidacta, exclusivament al Rock & Roll. Molt aviat mostra una 
sorprenent habilitat pel Blues i el Boogie Woogie que l’ha dut ha ser guardonat amb els premis 
“Músic de l’any 2003”, per l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, 
“Artista BluesCat 2006” i “Premis Sabadellencs 2007” que atorga la Jove Cambra de Sabadell. 
Tanmateix imparteix conferencies i classes magistrals sobre la historia del piano de Blues i el 
Boogie Woogie i és un dels pocs pianistes capaç de recrear els estils primitius del gènere. 

 
Coloma ha desenvolupat un toc personal i destaca per la seva originalitat i energia, també en 
composicions pròpies recollides en nombrosos treballs: Remember (Omix Records 2002), 
Boogielogy (Fresh Sound 2005) i Lonely Aveniu (Swing Alley 2006). A Boogie Portraits (Swing 
Alley 2008), grava duets amb pianistes internacionals de Blues & Boogie Woogie com Carl 
Sonny Leyland, Barrelhouse Chuck, Mitch Woods, Bob Seeley, Mark “Mr B” Braun i Frank 
Muschalle. Va enregistrar el seu primer disc en directe, 7 Nights at Central (Swing Alley 2009), al 
mític local de Madrid. Més tard van venir Rockin’ my Blues in Chicago, un disc a piano sol tribut 
als pianistes de Blues Xicago, enregistrat a la mateixa Windy City i produït per Barrelhouse Chuck 
i també ha editat a duet de pianos amb la llegenda del Boogie Woogie, Bob Seeley, International 
Boogie Woogie Explosion, un àlbum on es combinen tradició i modernitat. El seu darrer treball 



discogràfic és Boogie Wins Again (Swing Alley 2016) enregistrat a trio. 
 
 
 
https://www.lluiscoloma.com/es/proyectos/lluis-coloma-piano-solo 

https://www.youtube.com/watch?v=XZuGerPiTMc 

https://www.lluiscoloma.com/es/proyectos/lluis-coloma-piano-solo
https://www.youtube.com/watch?v=XZuGerPiTMc


Barcelona Swing 

Serenaders amb 

Ricard Gili 
New Orleans 

11 de juliol · 22h 

 
Ricard Gili, trompeta i veu · Oriol Romaní, 

clarinet · Òscar Font, trombó · Albert 

Romaní, guitarra · Queralt Camps 

contrabaix 

 

 
Una de les millors agrupacions del jazz clàssic a casa nostra. Els músics del quartet Barcelona 

Swing Serenaders s’uneix per a l’ocasió amb tota una llegenda de la mateixa escola a 

Catalunya, Ricard Gili —director de La Locomotora Negra—, que amb l’excel·lent comandita que 

formen els germans Romaní, el trombonista Font i la contrabaixista Camps repassaran els 

moments més emblemàtics de la música de Nova Orleans. Una vetllada per sentir l’alegria i el caliu 

del jazz clàssic més genuí amb temes dels anys 20 i 30 típics del jazz més primigeni. 

 
Barcelona Swing Serenaders toquen junts des del 1999 i des d’aleshores no han parat de 

tocar, des d'obscures caves de jazz fins al Palau de la Música amb l’espectacle Viatge a New 

Orleans al Festival Mil·leni. La seva música s’ha escoltat per tot Catalunya i han fet diverses 

gires per Espanya, França i Anglaterra. Han enregistrat els treballs discogràfics Someday 

Sweetheart (2001), Saturday Night Function (2003), New Orleans Wiggles (2008)  i Celebracions 

(2010). 

 
El seu repertori es basa en temes típics del jazz dels anys 20 i 30, cuinats de nou a la manera del 

quartet i amb la incorporació ocasional d'idees inspirades en clàssics del jazz –Louis 

Armstrong, King Oliver, Jimmie Noone, Kid Ory, Barney Bigard, Duke Ellington, Count Basie o 

Django Reinhardt-, també alguns blues, espirituals negres i temes propis. En qualsevol cas són 

especialistes en recrear el caliu, la frescor de les melodies, el ritme i les harmonies més 

genuines del jazz clàssic. 

 
Els músics  són membres destacats de grups com els New Orleans Blue Stompers i La 

Locomotora Negra. Signen bona part dels projectes de jazz clàssic de l’escena del país i en 

algunes ocasions han col.laborat amb el quartet, artistes convidats de renom. 

 

Ricard Gili i Vidal (Barcelona, 1948). Arquitecte. Membre fundador i director de La Locomotora 

Negra. Al front d’aquest grup ha actuat, des de la seva fundació el 1971, en un gran nombre 

de poblacions catalanes i en diverses ciutats de l’estat espanyol. Ha participat també, en festivals 

a França i Bèlgica. Ha donat cursets, seminaris i conferències de jazz a l’Escola d’Estiu Rosa 

Sensat, Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent), Taller de Músics, Universitat Pompeu 

Fabra, Escola de Pedagogia Musical, Institut Joan Llongueras, i a diversos centres privats. Ha 

escrit els llibres “EL Jazz” (Nova Terra, 1978, Hogar del Libro 1986) i darrerament “Puro Jazz”, 

sobre la història i les característiques d’aquesta música. També ha publicat nombrosos articles a 

la Revista Musical de Catalunya i al Butlletí del Hot Club de França. Ha estat el director artístic 

del Festival de Jazz de la Costa Brava des de la seva primera edició (1990) fins l’any 2001. És 

president de la Fundació Privada Catalana Jazz Clàssic. 

 
Oriol Romaní Nascut a Barcelona, es va iniciar en la música en l’ambient familiar i a les escoles 

Sant Gregori i L’Arc i va estudiar música clàssica amb prestigiosos mestres del país i de 



l’estranger. Reconegut com un dels clarinetistes actuals de sabor més genuí dins el jazz New 

Orleans i el jazz clàssic, col·labora amb músics com els trompetes Ricard Gili, Josep Mª 

Farràs, Pepe Robles, Mark Braud, Wendell Brunious o Herbert Christ, en actuacions arreu de 

Catalunya, Espanya, França, Alemanya i Anglaterra. Forma duo amb la pianista Elena Lasco i 

amb el guitarrista Dave Mitchell, i dirigeix els grups Barcelona Swing Serenaders i Hot Jazz Cats. 

Amb el pianista Ignasi Terraza va tocar en la investidura de Woody Allen com a doctor honoris 

causa per la Universitat Pompeu Fabra. També és concertista de música clàssica i ha ofert el 

programa De Mozart al Swing al Palau de la Música i a altres prestigiosos auditoris en 

col·laboració amb el Quartet Casals i els Hot Jazz Cats. Ha ideat, presentat i interpretat diversos 

programes de concerts divulgatius així com d'espectacles en què la música dialoga amb la 

narració o amb la història. Tanmateix ha publicat els llibres “Tocats pel jazz” i “Músiques amigues”, 

dos reculls d’escrits al voltant del jazz i de la música catalana. 

 
Òscar Font Un dels trombonistes catalans més destacats dins el jazz d’estil New Orleans. 
Després d’estudiar al Taller de Músics de Barcelona, va orientar-se cap al jazz clàssic i va formar 
part de diversos grups, amb alguns dels quals va guanyar competicions internacionals de jazz 
tradicional als anys 90. Va dirigir la seva pròpia orquestra, els Fu Manchú Jazz Servants, amb la 
qual va fer nombroses actuacions per Catalunya i va editar un treball discogràfic. Amb el quartet 
Barcelona Swing Serenaders ha actuat arreu de Catalunya, Espanya,  França i el Regne Unit i 
ha enregistrat quatre CDs. És membre de l'orquestra de jazz La Locomotora Negra i ha col·laborat 
amb Woody Allen a Barcelona i a Nova York. 
 
Albert Romaní Va crèixer en un ambient familiar musical i va fer estudis de violoncel de música 
clàssica. És guitarrista de l'orquestra de jazz clàssic mes antiga del país, La Locomotora Negra. 
Deixeble de la guitarrista francesa Mano Rena al club de jazz La Guitarra, de Palafrugell, ha 
desenvolupat un estil personal molt original. Ha actuat amb la formació de jazz manouche 
Djangologie i actualment treballa amb el trio Swingologie al costat del pianista Benjamín León. És 
membre del quartet Barcelona Swing Serenaders i col·labora esporàdicament amb diverses 
formacions amb el trompetista Josep Mª Farràs, el trombonista Dani Alonso, el guitarrista Bernard 
Dossin i la Barcelona Jazz Orquestra. 
 
Queralt Camps Inicia la seva formació musical al Conservatori Municipal de Música de Barcelona 

com a estudiant de flauta travessera. A partir del 1996 es dedica al contrabaix. Després de participar 

en diversos grups de música tradicional, un disc de jazz fa canviar la seva trajectòria musical. Rep 

aleshores classes de Ron Carter i Pierre Boussaguet. Ha format part dels grups Lazy 

Chickens, Martin Poinsot Trio, Barcelona Jazz Orquestra i Ignasi Terraza Trio, amb el qual va 

acompanyar el trombonista Gene Conners i les cantants Charmin Michelle i Carrie Smith. 

Actualment és membre dels conjunts Barcelona Swing Serenaders, Lush Live i Shakin' All. Dins 

el món del jazz clàssic és considerada una de les contrabaixistes amb més swing del país. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwnO-9k3yhw 

https://www.youtube.com/watch?v=JwnO-9k3yhw


The Velvet Candles  
a capella 
Doo wop 

18 de juliol · 22h 

 
Agustí Burriel · Miguel Ángel Garcia · 

Mamem Salvador · Juan Ibánez · 

Eduardo Peregrín 

 
 

 

Un espectacle en directe fàcil de gaudir i difícil d’oblidar! Cinquanta anys després de que grups 
mítics com The Platters o The Temptations lideressin llistes d’èxits per tot el món, el duduà o 
doo wop torna amb força. A Barcelona el màxim exponent del gènere té nom propi: The Velvet 
Candles 

 
La formació va començar a caminar a principis del 2008 cantant a capella pels carrers de 
Barcelona. Avui ofereixen un repertori, tant a capella com amb banda d’acompanyament, amb 
clàssics del gènere i composicions pròpies, en un show ple de ritme i bones vibracions. 
 
El seu viatge els ha portat a clubs i festivals d’Espanya, Anglaterra, Alemanya, Itàlia, Suècia, 
Holanda o Finlàndia. Han exercit de banda d’acompanyament de cantants americans dels anys 50 
i 60, com Tommy Hunt (Flamingos), Gaynel Hodge (Platters) o Norman Fox (Rob Roys), així com 
dels més destacats noms de l’escena actual del rock’n’roll. Varen participar en el últim disc de 
Loquillo, Código Rocker, posant les seves veus al servei de clàssics com “Piratas”. 

 
Existeix dues referències discogràfiques del grup editades pel segell El Toro Records. El disc de 
debut sorgia el 2010 sota el títol The Story of Our Love i la banda acaba de llençar al mercat nou 
àlbum amb el títol Today, en referència al so de la banda catalana en aquests moments després 
d’una dècada de trajectòria. De ben segur podrem escoltar alguns d’aquests nous temes en el 
concert que els presenta en el Cicle d’Estiu del Museu d’Història de Catalunya. 

 
Les arrels del doo wop provenen dels anys 1930, nascut del matrimoni dels ritmes sincopats 

africans i dels himnes religiosos dels blancs puritans, als que se li van incorporar també 

influències del blues fins adquirir la seva pròpia personalitat. 

 
Es caracteritza pels seus continguts de veus a capella amb el domini absolut dels diversos 

registres melòdics de les veus i la riquesa harmònica. Un vocalista principal és acompanyat per 

altres cors i frases de la resta del grup, normalment compost de tres o més cantants. Les 

composicions inclouen un solista, tenor lleuger canta la melodia, un altre tenor i un baríton 

segueixen els acords i s’hi afegeix un baríton-baix. 

 
La dècada dels 50 va representar una autèntica explosió de l’estil que contribuir a trencar 

barreres racionals entre bandes on s’integraven blancs i negres. Entre els grans èxits del doo 

wop, es poden citar Only You i The Great Prentender dels Platters, Earth Angel dels Penguins, 

Sh'boom dels Chords, Work With Me Annie dels Midnighters i Sincerely dels Moonglows. 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HQdYfjb0lKU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQdYfjb0lKU


Old Cats Swing 

Band 
Dixieland · Swing 

25 de juliol · 22h 

 
Òscar Font, trombó i veu · Josep M. 

Farràs, trompeta · Pau Casares, clarinet i 

saxo tenor · Federico Mazzanti, piano · 

Artur Regada, contrabaix · Adrià Font, 

bateria 

 

 

Una banda de jazz clàssic on hi trobem la historia del jazz cuinat a Catalunya. Es tracta d’una 
formació a sextet amb el més granat de la nostra escena, una formació de vells col·legues pels que 
el llenguatge jazzístic es una manera d’entendre la vida. A les seves files hi trobem a tres 
guanyadors del Premi Jazzterrasman, guardó que atorga el Festival de Jazz Terrassa: Josep 
Ma Farràs, Adrià Font i Pau Casares; dos gats vells de les principals bandes barcelonines com 
Òscar Font i Artur Regada, i a les tecles el saber fer de Federico Mazzanti. 

 
La qualitat instrumental i dilatada trajectòria dels components dels Old Cats Swing Band, els 
proporciona l’experiència escènica que aconsegueix crear una química especial entre els 
mateixos músics i el públic que gaudeix d’un espectacle d’estàndards de l’estil dixieland que 
s’impregna de swing en la seva interpretació. 
 
El trombonista barceloní Òscar Font s’erigeix com a mestre de cerimònies d’una actuació 
musical on es combinen els temes cantants en anglès i en català, amb traduccions plenes de 
sentit de l’humor que incrementen la complicitat que s’estableix ràpidament amb l’espectador. 
 
Alhora el grup compte amb la sonoritat plena de matisos i riquesa rítmica de la trompeta del 
terrassenc Josep Maria Farràs, tot un mestre lloat per la comunitat jazzística al país. Una 
participació que és garantía plena d’escoltar jazz en estat pur. Uns atributs que es completen 
plenament amb el virtuosisme del barceloní Pau Casares al saxo i clarinet, un altre dels artífexs 
d’aquest gènere a Catalunya i membre de formacions històriques com La Vella Dixieland. 

 
A la secció rítmica hi trobem el lirisme del pianista i arranjador argentí Federico Mazzanti, un dels 
músics més sol·licitats per la seva capacitat com a compositor i director musical. Per la seva 
banda el contrabaixista barceloní Artur Regada és un altre dels artistes que han escrit la historia 
del jazz a casa nostra, i completa la formació el baterista Adrià Font, músic històric del jazz a 
Terrassa i membre fundador del festival de jazz egarenc. 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WqhiCiE4Wsw 

https://www.youtube.com/watch?v=WqhiCiE4Wsw


Cotton Roots 
Delta Blues 

1 d’agost · 22h 

 
Johnny Pedraza, dobro i veu · Little 

Jordi, harmònica · Regi Vilardell, 

washboard 

  
 
Els Estats Units en blanc i negre amb especialistes del blues rural i amb els que teniu una 

bona oportunitat per viatjar al Mississippí sense haver d’agafar l’avió!  

 

Una proposta de blues acústic que aposta per les arrels del gènere amb una recerca que 

els porta a les primeres formes de blues rural  més  conegut  com  Delta  o  Piedmont 

Blues per ser originari del mític riu del Sud dels Estats Units. Amb un so que es caracteritza per 

uns baixos molt potents i un ritme repetitiu, sincopat i poc sofisticat però molt imaginatiu amb 

una simplicitat solament aparent. El seu repertori està impregnat de tradició en un esforç conscient 

per a mantenir vius aquests estils musicals tradicionals en ple segle XXI. En directe aquests 

virtuosos músics, a banda d’amenitzar fidels a les arrels que defineix l’estil, ens ofereixen 

un recorregut cronològic per les diferents etapes, estils, llocs i formes de tocar tal i com ho feien 

els bluesmen fa 100 anys. 

 
Cotton Roots el formen Little Jordi (harmonicista, cantant, membre fundador de la Societat de 

Blues de Barcelona i professor de l’Escola-Taller de Blues de Barcelona) i Johnny Big Stone 

(cantant, guitarrista i professor de l’Escola-Taller de Blues de Barcelona), músics de l’escena 

local barcelonesa que aconsegueixen traslladar a l’espectador al Delta del Mississippí o als 

seus camps de cotó del que prenen el nom de la formació musical. Sovint s’acompanyen del 

bateria i percussionista Reginald Vilardell, un dels músics més destacats de l’escena catalana en 

la interpretació dels gèneres afroamericans. Vilardell, que comparteix amb Little Jordi i Johnny 

Big Stone d’altres projectes com Big Stone Workers, serà l’encarregat de posar el contrapunt 

rítmic amb la sempre sorprenent sonoritat de la “taula de rentar” (washboard). Influenciats 

per bluesmen com Son House, Sonny Terry and Brownie McGuee, Skip James, Blind Boy Fuller, 

Blind Blake, Mississippi John Hurt, Big Bill Broonzy, Blind Lemon Jeferson, Lightnin' Hopkins, 

Leadbelly, Robert Johnson, Robert Petway, Cephas and Wigins, i un llarg nombre de grans 

músics que han escrit la gran historia del blues. 

 
El febrer de 2011 Cotton Roots enregistrava el seu àlbum de debut Freight Train. Un treball on 

rescataven diverses joies del passat com el mateix “'Freight Train' d’Elizabeth Cotten, 'My 

Creole Belle' de Mississippí John Hurt, 'Little Schoolgirl' de John Lee Williamson o 'Lucy Mae 

Blues' de Frankie Lee Sims, artistes sense els quals aquesta música no hagués estat mai tant 

important i que, malauradament, no gaudeixen de la mateixa popularitat que Robert Johnson, 

Skip James, Sonny Terry o Brownie McGhee també escollits per aquest disc on s’inclouen un 

parell de composicions més modernes: 'Six String Down' dels germans Neville amb Jimmie 

Vaughan o 'I Got To Go' de Little Walter. El maig de 2012 enregistren en directe a la Nova Jazz 

Cava terrassenca el segon àlbum Going To The River, on reafirmen plenament el seu estil i 

aconsegueixen transportar-nos a la sonoritat d’aquesta època. Composicions de Blind Boy 

Fuller, Blind Blake, Big Bill Broonzy, Mance Lipscom, Robert Petway o Son House són les 

protagonistes d’aquest segon treball. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vqLOqTPZ_Wk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vqLOqTPZ_Wk


Shakin’ All 
Swing Ballable 

8 d’agost · 22h 

 
Dani Alonso, trombó · Juli Aymí, saxo i 

clarinet · Pepino Pasqual, saxo · 

Gerard Nieto, piano · Queralt Camps, 

contrabaix · Martí Elias, bateria 

 

 

 
  

Preparats per gaudir amb el swing més salvatge? Shakin’ All us transportarà a l'univers de la 
música vintage, un territori a la frontera entre el jazz, el blues, el rock n' roll i el gospel amb 
un concert ben divertit, una festa del jazz, per què l'audiència passi una bona estona escoltant 
música de qualitat amb un dels grups referents del swing a Barcelona en la sessió de cloenda 
del Cicle d’Estiu 2018 del Museu d’Història de Catalunya. 

 
La nit dedicada al swing ballable no podia comptar amb millors representants de l’escena 

catalana. A Shakin’ All trobem una reunió de reconeguts intèrprets que, gràcies a 

l’experimentada batuta del trombonista i director d’orquestra Dani Alonso, sonen com mai. En la 

sessió d’aquest encomanadís estil que ens transportarà a l’era daurada de les sales de ball, 

escoltarem un repertori de temes dels anys 20, 30 i 40, versions de Louis Jordan, Ray Charles, 

Fats Domino, Louis Prima... interpretats per sis músics excel.lents, autèntics especialistes en 

jazz clàssic i els swing més festiu. 

 
La formació ha participat a auditoris i festivals com els certàmens de Vitòria, Terrassa, Girona, 

Sitges i els certàmens a tot Europa com els francesos Nantes en Swing, Jazz a Louviers o 

Marciac. Ha tingut el privilegi d’acompanyar a grans figures de Nova Orleans com Leroy Jones, 

Topsy Chapman, Lucien Barbarin, Chantz, Adrian Cunnigham i Meschiya Lake. 

 

DANI ALONSO Sens dubte un dels símbols musicals del swing i el jazz tradicional a Catalunya. 

És el director de la Barcelona Jazz Orquestra, big band que reuneix alguns dels músics amb 

més talent, i que ha fet gires i discos amb artistes com Phil Woods, Benny Golson, Frank Wess, 

Jon Faddis, Nicholas Payton, Jesse Davis…Va desenvolupar el seu estil a Nova Orleans, on va 

tocar a les bandes de Leroy Jones, Tuba Fats, Lucien Barbarin, Freddie Lonzo… Té el Títol 

Superior en Jazz per l'Escola Superior de Música de Catalunya, escola on va ser professor de 

gospel. 

 
JULI AYMÍ Clarinetista de Jazz de Barcelona amb 15  anys  d’experiència  professional. Forma 

part de diverses bandes de reconegut prestigi com la Sitjazz Band, Los Krokodillos, Ivanow 

Jazz Group, Barcelona Jazz Orquestra… amb els que ha publicat diversos treballs 

discogràfics, en ocasions amb grans figures del Jazz actuals. Ha participat a incomptables 

festivals de jazz i ball (Lindy Hop i Balboa) d'Espanya, Portugal, França, Eslovènia, Alemanya, 

Dinamarca, Noruega, Estats Units,  Australia i Xina. 



 

PEP PASCUAL (PEPINO PASCUAL) Saxofonista, clarinetista i sorollista, alterna els gèneres 

de la música popular amb sons convencionals i ocasionals. Ha tocat i enregistrat a moltes i 

diferents formacions i tipus de música: rock, jazz, sardanes i altres folklores, ”Cantautors”, 

salsa , música de balll, orquestres simfòniques, música de cambra , contemporània, cine,teatre, 

televisió, dansa... Ha composat música per a titelles, teatre, dansa, televisió, audiovisuals, 

pallassos, grups de Cambra i experimentals. 

 
GERARD NIETO Títol Superior en Jazz per l'Escola Superior de Música de Catalunya, Grau 

Superior de Piano pel Conservatori del Liceu de Barcelona. Diplomat en Magisteri Musical per 

la Universitat Autònoma de Barcelona. Pianista de l'orquestra de jazz La Vella Dixieland des de 

l'any 2001. També pianista i director de la Big Band Jazz Maresme. Col·labora habitualment 

amb destacats artistes de jazz nacionals i internacionals: Scott Hamilton, Charmin Michelle, 

Harry Allen, Grant Stewart, Leroy Jones, Wendell Brunious, Ken Peplowsky, Bob Sands, Toni 

Solà, Josep Maria Farràs, Dani Alonso i Marian Barahona, entre d'altres. També ha treballat 

amb Kathy Autrey, Jesse Davis, Monica Green, Txell Sust, Susana Sheiman, Randy Greer, 

Raynald Colom, David Pastor... 

 
QUERALT CAMPS Llicenciada en contrabaix clàssic i contemporani pel Conservatori Superior 

del Liceu. Rep classes de David Mengual , Oriol Bordas, Ron Carter, Christian McBride i Pierre 

Boussaguet. Ha estat contrabaixista de Dani Alonso and his Lazy Chickens, Ignasi Terraza 

Trio, Barcelona Jazz Orquestra, Barcelona Swing Serenaders, entre altres, i ha col·laborat amb 

músics com David Mitchell, Ricard Gili, Oriol Romaní, Toni Solà, Gemma Abrié, i els 

internacionals Gene Conners, Charmin Michelle i Carrie Smith, Benie Green o Jesse Davis. 

 
MARTÍ ELIAS Graduat en grau superior al Conservatori del Liceu, és des de fa anys un dels 

bateries més actius dins el món del swing, jazz i R&B. Ha col.laborat amb artistes com Ignasi 

Terraza, Las Divinas, La  Locomotora  Negra,  i  ha  actuat  a  tot  Europa,  Colòmbia  i  EUA. Ha 

co-liderat la famosa banda de dixieland Krokodilos, i també els Ivanow Jazz Group. Darrerament 

forma part del trio del saxofonista britànic Ray Gelato i dels Mambo Jambo. Fins a la data 

actual, ha enregistrat més de 20 discos. 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CzA2ZCz3NDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CzA2ZCz3NDY


 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓ del 28 de juny al 18 de novembre de 2018 

La importància de la Gran Guerra a nivell mundial és indubtable. Va modificar les estructures 

socials, econòmiques, polítiques i culturals no només del continent europeu sinó d’una part 

significativa del món. Va ser un conflicte que es va iniciar amb un entusiasme desfermat però 

que, en pocs mesos va demostrar haver-se convertit en una autèntica màquina de matar milions 

de persones que experimentaven la duresa dels camps de batalla. 

 

A l’estat espanyol, Eduardo Dato va declarar la neutralitat espanyola pocs dies després de l’inici 

de les hostilitats. Però aquesta neutralitat oficial va donar pas, amb una certa rapidesa, a una 

fortíssima disputa intel·lectual entre germanòfils i aliadòfils que es va estendre fins al 1918 i que, 

com succeïa al conjunt del continent, va afectar no només els intel·lectuals i els homes de cultura 

sinó també al conjunt de la vida política.  

 

A Catalunya, la Gran Guerra va ser viscuda amb una passió desbordant. La simpatia pels Aliats 

va ser aclaparadora, especialment entre els intel·lectuals i els polítics republicans i es va 

manifestar amb una força molt superior a la resta d’Espanya. Aquest impacte va portar fins i tot 

a inaugurar un Museu de Guerra al Tibidabo ja el 1916 dedicat al conflicte, i va tenir un dels 

màxims exponents en la difusió de les gestes dels Voluntaris catalans allistats a la Legió 

Estrangera que lluitaven per França i Anglaterra. No obstant això, també es van detectar grups 

molt actius que donaven suport als Imperis Centrals, entre ells, els grups vinculats al carlisme. 

Les revistes i la premsa diària es van posicionar a favor d’un dels bàndols, i van ser objecte de 

pressions diplomàtiques i propagandístiques d’uns consolats alemany i francès especialment 

actius a Barcelona. 

 

Així mateix, aquesta efervescència intel·lectual també va tenir conseqüències a nivell intern, ja 

que va condicionar la societat catalana de l’època i va afectar diversos sectors de l’economia i 

les classes obreres; en el terreny cultural i literari va afavorir la renovació de la premsa i l’aparició 

del corresponsal de guerra a Espanya, així com una implicació del món de l’art, i a nivell polític 

va propiciar la cristal·lització del catalanisme polític i els intents d’internacionalització de les 

reivindicacions polítiques catalanes, a banda d’entrar a les llars catalanes i tenir una presència 

important en la vida quotidiana i l’espai públic.  

 

L’exposició detalla les diverses vessants de l’impacte que el conflicte va provocar en una 

Catalunya oficialment neutral, però altament implicada emocionalment en la contesa bèl·lica, així 

com el record i les memòries plurals que han  perviscut de la guerra a casa nostra. 

 

 

Els assistents al cicle ‘100% JAZZ, un segle d’història’ poden visitar l’exposició lliurement 

abans de cada concert (a partir de les 20 h) i gaudir d’una visita guiada a la mateixa a les 

20.30 h. Així mateix, també poden visitar lliurement l’exposició ‘El farcell de la postguerra. 

Quan la gana aguditza l’enginy’ situada al vestíbul del museu. 

http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/el_farcell_de_la_postguerra
http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/el_farcell_de_la_postguerra


 

 


