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Una participació multitudinària al Pícnic Jazz engrandeix el Festival de Jazz Terrassa

Director, Sunday 17 March 2019 - 23:51:10

El swing, el rhythm'n'blues, el blues i el hard bop han posat la banda sonora a una intensa jornada musical a l'aire lliure en
què han brillat La Locomotora Negra, Victor de Diego Quintet, Joan Vinyals Band i "Los Saxofonitas Salvajes" de Dani
Nel·lo.

La jornada de concerts a l'aire lliure del 38 Festival de Jazz Terrassa, el Pícnic Jazz Vallparadís ha celebrat la seva vint-i-unena
edició amb una de les majors assitències de la seva història amb un participació estimada de trenta mil espectadors que durant
tot el diumenge han gaudit d'una jornada de música en directe i metereologia primaveral. D'aquesta manera, el Pícnic segueix
mantenint la línia d'alta convocatòria que va establir ara fa tres edicions, en què va assolir un rècord de públic, i es torna a
reafirmar com una jornada popular, familiar, festiva i musical.

La Locomotora Negra, que aquesta ocasió ha comptat amb la col·laboració del clarinetista Oriol Romaní i el guitarrista i cantant
Amadeu Casas, ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida a set hores de música en viu que s'ha desenvolupat sense
incidències remarcables. La big band de swing clàssic ha començat a bufar quan passaven tot just deu minuts després de les
12h fent sonar un repetori basat en estàndards del so New Orleans, Dixieland i tocs de blues. Entre les peces intepretades, "Every
day I have the blues" de Memphis Slim, "Stan's dance", "One o'clock jump" de Count Basie i la composició pròpia "Festival 60",
dedicada al seixantè aniversari que enguany celebra el Club de Jazz Terrassa, entitat organitzadora del festival. I, com a cloenda, el
ja tradicional "What a wonderful world".

A continuació, Víctor de Diego Quintet ha desplegat el seu hard bop musculós i sense fisures coincidint amb l'hora de dinar. La
proposta liderada pel saxofonista basc ha comptat amb una base rítmica de luxe i intractable, amb Marc Miralta (bateria), Roger Mas
(piano) i Martin Leiton (contrabaix), col·laboradors habituals de De Diego. La banda ha reblat la seva actuació amb la participació
d'un convidat especial: el saxofonista nord-americà Rick Margitza, que feia vint anys que no actuava al festival, i que ha aportat el
seu mestratge com a gran solista en peces com "In a sentimental mood", "All blues" i "It could happen".

El trio Joan Vinyals Band ha estat l'encarregat de recollir el relleu i conduir el Pícnic Jazz cap al terreny del blues modern i el rock
amb ressons dels anys setanta. El guitarrista barceloní ha barrejat tributs a clàssics com Pink Floyd "Wish you were here" i
Stevie Ray Vaughan "The sky is cryin'" amb composicions emmarcades en el blues d'autor extretes dels seus treballs
discogràfics com a líder, "Vil·la blauet" (2014) i "Res no és igual" (2017).

Aquesta jornada ha tingut un final àlgid gràcies al swing vigorós i encomandís de Dani Nel·lo "Los saxofonistas salvajes", que
han estrenat el seu nou disc, "Los saxofonistas salvajes VOL. II" (2019). I ho han fet davant d'un públic que no ha parat de ballar. En
escena, un septet format per alguns dels millors músics de l'escena estatal de rhythm'n'blues, jazz i rock'n'roll, com el bateria Anton
Jarl, el guitarrista Dani Baraldés i el saxo baríton Pere Miró, que durant tot el concert ha establert un intens i enèrgic diàleg
saxofonístic amb Nel·lo. Descàrrega swing i salvatge per acabar l'edició d'enguany d'aquesta festa musical a l'aire lliure.

Durant el dia també s'ha fet entrega dels premis de la 2a edició del Concurs d'Aparadors del Festival de Jazz Terrassa, que
organitza Terrassa Centre, Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca i el propi Festival. Els guardonats han estat Casa Gispert, amb
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el primer premi; Diagonal, en segon lloc, i Forn Turull, en tercera posició.

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 24 de març, amb les actuacions de David Murray Quartet (21 de març), Bernand Allison Group
(22 de març), Ernie Watts Quartet (23 de març) i Dean Brown feat. Dennis Chambers i Hadrien Feraud (24 de març).

