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El Pícnic Jazz es reafirma com la cita més multitudinària del Festival Jazz Terrassa

Director, Sunday 26 March 2017 - 22:33:20

Els grups La Locomotora Negra, Perico Sambeat & Joe Magnarelli Quartet, Wom + Sara Pi i Los Mambo Jambo han estat
els protagonistes d'una intensa jornada musical que s'ha centrat en estils com el swing, el jazz, el soul i el rhythm'n'blues.

En la seva dinovena edició, la jornada de concerts a l'aire lliure d'aquest 36 Festival de Jazz de Terrassa, el Pícnic Jazz
Vallparadís ha tornat a congregar una gran multitud mantenint així els nivells d'assistència de l'any anterior, en què la cita va
aconseguir el seu rècord. D'aquesta manera, el Pícnic es torna a reafirmar així com una jornada popular, familiar, festiva i musical
en un dia en què la climatologia ha ajudat a crear un ambient primaveral. Per l'escenari del parc hi han passat formacions com La
Locomotora Negra, Perico Sambeat & Joe Magnarelli Quartet, Wom + Sara Pi i Los Mambo Jambo.

Avui diumenge 26 de març, entre vint-i-cinc mil i trenta mil persones han ocupat tota l'extensió de la zona del Torrent de la Font
d'en Sagrera, a la part baixa del Parc de Vallparadís, per gaudir d'una cita musical completa i variada estilísticament i amb vàries
presentacions discogràfiques. Aquest és el cinquè any consecutiu que el Pícnic Jazz se celebra en aquest emplaçament, molt
més ampli i accessible. El gran poder de convocatòria del Pícnic ha estat destacat per l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, que
també ha volgut significar "el gran valor per la projecció exterior de la ciutat".

La jornada, que s'ha desenvolupat sense incidències i segons els horaris previstos, ha començat passats quinze minuts de les
dotze del migdia amb la ja tradicional actuació de La Locomotora Negra. De nou, han desgranat un repertori farcit de temes del so
New Orleans i Dixieland que aquesta vegada ha comptat amb les joves cantants Magalí Datzira i Eva Fernández, sorgides del
planter de la Sant Andreu Jazz Band. La banda ha interpretat temes clàssics com Lullaby of birdland, I loves you Porgy i, com a
cloenda, el tradicional What a wonderful world. Abans, però, els músics han tret a l'escenari per sorpresa un pastís d'aniversari al
líder, trompeta i cantant de la Locomotora, Ricard Gili, que avui complia 69 anys.

A continuació, i coincidint amb l'hora de dinar, Perico Sambeat & Joe Magnarelli Quartet han presentat el disc Pórtico, un treball de
recent publicació i que recull el jazz contemporani marca de la casa en què els dos bufadors Sambeat, al saxo alt, i Magnarelli, a
la trompeta llueixen amb llum pròpia. Aquest moment de recés que convidava l'escolta atenta ha donat peu a l'actuació de
Wom, un trio a mig camí entre el pop i el jazz que ha ajudar a conèixer a tres de les millors jazzwomen del país: Gemma Abrié
(veu i contrabaix), Clara Luna (veu i piano), i Laia Fortià (veu i bateria). Han sonat versions com Afroblue, Dos gardenias, o Are you
gonna go my way?, de Lenny Kravitz, on també ha participat la cantant de neosoul Sara Pi. I a primera hora de la tarda, un cop
superat el cafè i les postres, Los Mambo Jambo han estat els encarregats de posar cap per avall el públic del Pícnic Jazz, que no
ha deixat de ballar en cap moment. Fins a cinc mil persones s'han acostat fins a l'escenari per veure de prop la descàrrega de
rhythm'n'blues, surf i rock'n'roll salvatge sense concessions del quartet liderat pel saxofonista Dani Nel·lo i que el seu disc
Jambology, que també presentaven en el marc del festival, recull a la perfecció.

Amb el Pícnic Jazz Vallparadís, el Festival de Jazz de Terrassa, completa la seva segona setmana d'una programació que
s'allarga fins el proper diumenge 2 d'abril.

