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BLUES & 
BOOGIE





10.30 h  Tallers, a l’EMMCA

18.30 h    Concert de gòspel, al Centre Cultural 
      Bellvitge-Gornal

Ho organitza: New Gospel

El cor New Gospel va néixer a L’Hospitalet al 2009 de la 
mà de l’Associació Musical de Gòspel i sota la direcció 
de Manel García Sepúlveda, que n’ha estat al capdavant 
durant sis anys. 

Està integrat per 30 cantants i en aquests moments 
inicia una nova etapa amb Verónica Marín, membre, 
igual que el Manel, del Barcelona Gospel Messengers. 

A més del concert que ofereix el cor, al llarg de la 
jornada New Gospel organitza tallers tècnics i jocs de 
veu infantils.

 Dissabte, 22 d’octubre
 Seu de l’EMMCA
 Centre Cultural Bellvitge-Gornal 

CL’HAP JORNADA DE GÒSPEL

 Dissabte, 22 d’octubre
 Sala d’exposicions del Centre Cultural Collblanc-la Torrassa

EXPOSICIÓ “CINEMA I MÚSICA 
AFROAMERICANA”
20 h    Inauguració de l’exposició “Cinema i música      
            afroamericana”

El cinema i el blues han 
seguit un camí paral·lel 
pràcticament des del seu 
origen. Al 1903, mentre 
el director d’orquestra 
W.C. Handy donava fe 
per primera vegada de 
l’existència d’una música 
anomenada blues, que 
tocava en un baixador 
de Mississipí, en un 
poblet de Nova Jersey 
es rodava The Great Train 
Robbery, considerada la 
primera obra de ficció 
cinematogràfica. A partir 
de llavors, ambdues 
arts han creuat el seu 

camí en pel·lícules històriques, biografies o títols tan 
coneguts com París-Texas de Wim Wenders, Crossroads 
de Walter Hill o The Blues Brothers de John Landis.



Nascuda a Richmond, Califòrnia, Tia Carroll va 
començar a actuar professionalment a principis dels 
anys 80 acompanyant a llegendes del blues i el soul 
com Jimmy McCracklin o Sugar Peu DeSanto. Ha 
estat guardonada com a millor vocalista de l’any 2007 
pel West Coast Blues Hall of Fame, i millor cantant 
femenina de blues tradicional al 2008 per la Jus Blues 
Music Foundation’s.

Alabama Mike és un bluesman amb biografia 
llegendària, a l’estil dels pioners del gènere: va ser 
boxejador i va treballar com a camioner mentre 
cantava a la nit en clubs nocturns fins que al 2016 va 
ser nominat per la Blues Foundation de Memphis al 
premi a l’Artista Masculí de Blues Tradicional, quedant 
segon per darrere del mític Charlie Musselwhite. 

 Divendres, 28 d’octubre
 Plaça del Vidre
 Sala d’actes del Centre Cultural Collblanc-la Torrassa

RUA SECOND LINE
CONCERT DE LA BARCELONA BLUEGRASS BAND

 Dissabte, 22 d’octubre, 20.30 h
 Sala d’actes del Centre Cultural Collblanc-la Torrassa 

CONCERT DE TIA CARROLL & ALABAMA 
MIKE

18 h    Rua second line, de la Plaça del Vidre fins al 
Centre Cultural Collblanc-la Torrassa

Cercavila a l’estil de les second line de Nova Orleans a 
càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música 
Centre d’Arts de L’Hospitalet i altres centres educatius 
de la ciutat, seguida del concert.

18.30 h  Concert de la Barcelona Bluegrass Band, a la 
Sala d’actes del Centre Cultural Collblanc-la 
Torrassa

Lluís Gómez, Joan Pau Cumellas, Maribel Rivero i 
Miguel Talavera són els integrants d’aquesta formació 
musical que conrea un gènere no massa habitual 
al nostre país, el bluegrass, una música tradicional 
originària de les muntanyes Apalatxes, a l’est dels 
Estats Units, a la qual ells hi incorporen elements del 
blues, el jazz o la música celta.



 Del 4 al 25 de novembre
 Vestíbul de la Biblioteca Central Tecla Sala

Exposició

“RETRATS DEL NOSTRE BLUES” 
d’Isabel Pardo

De lluminoses i contrastades paletes de color i un 
tractament del dibuix gestual i expressiu, els quadres 
construeixen a través dels rostres de “bluseros” i 
“bluseras” del nostre país, l’escena d’un blues pictòric 
amb identitat pròpia. La sèrie ret homenatge a la nostra 
història del blues i busca fer visibles aquests artistes 
que tant ens han aportat al llarg de tantes dècades. 

 Divendres, 4 de novembre
 Centre Cultural Bellvitge-Gornal

JORNADES DE LA SOCIETAT DE BLUES DE 
BARCELONA

19.15 h    Concert d’Emma Fernández i Agustí Burriel
Dos grans artistes referents del món del rock & roll, 
boogie-woogie, blues, jumpin’ jive, etc. es troben per 
unir els seus talents en un concert que, sens dubte, farà 
gaudir al públic. Emma Fernández, pianista virtuos, 
compositor i director musical, ofereix uns vigorosos 
directes gràcies a la seva extraordinària personalitat 
escènica.

(Obertura de portes a les 19 h) 



20.30 h Concert de Scaramanga
Héctor Martín i Pere Miró han compartit junts diversos 
escenaris (A Contra Blues, Mambo Jambo Arkestra, 
Rambalaya, Dani Nel.lo i els Saxofonistes Salvatges, 
etc.) i del bon enteniment van decidir iniciar un 
projecte per crear composicions ballables plenes 
d’humor, exotisme, elegància, nervi i energia. En 
cooperació amb l’eminent organista Abel Boquera i 
amb l’acompanyament a la bateria d’Arnau Julià.

 Dissabte, 5 de novembre
 Centre Cultural Bellvitge-Gornal

JORNADES DE LA SOCIETAT DE BLUES DE 
BARCELONA

19h    Concert de Lust ‘n’ Found
Elias Babad al dobro i Quico “Cuco Cutre” al washboard, 
toquen, canten i harmonitzen les seves veus per 
interpretar amb gran exquisidesa un repertori basat en 
els blues de Blind Blake, Reverend Gary Davis o Blind 
Boy Fuller, recreant el blues del Piedmont amb fruïció.

(Obertura de portes a les 18.45 h) 



20.15 h Concert de Richard Ray Farrell
Richard Ray Farrell és un reconegut bluesman nord-
americà que ha realitzat gires amb RL Burnside, 
Louisiana Xarxa, Frank Frost, Big Jack Johnson, Lazy 
Lester o Big Boy Henry. Al 2014 es va establir prop de 
Màlaga i des de llavors lidera la seva pròpia banda en 
format electrificat i actua també en format acústic com 
a solista, que és com el podrem escoltar en aquesta 
ocasió. Guitarrista, cantant, harmonista, compositor, i 
productor, ha estat nominat al 2021 als premis de la 
Blues Foundation de Memphis pel seu últim àlbum 
acústic.

21.30 Concert SBB Blueswomen Band
Concert estel·lar per coronar les jornades de blues i 
tancar-les amb el sabor del blues en clau femenina 
a càrrec d’algunes de les artistes més importants 
del nostre país. La pianista Miriam Aparicio (Sister 
Marion), és la directora artística i coordinadora 
d’aquest projecte. Amb noms reconeguts en el context 
del blues i del boogie-woogie tals com Ster Wax a la 
veu o Sweet Marta a l’harmònica, o bé en l’àmbit del 
jazz/swing com la contrabaixista Queralt Camps, o del 
jazz/groove com la trompetista Memi Sillah o Marta 
Urdiales a la bateria.



 Dissabte, 5 de novembre, a les 12.30 h
 Plaça del Repartidor 

STREET BLUES AMB WAX & BOOGIE

Una de les veus femenines més destacades del nostre 
blues i rhythm & blues i un dels més vertiginosos 
pianistes del nostre boogie-woogie són la base d’una 
formació que defineix el seu estil com woogie & swing 
amb diferents formats, des del duo al quintet “rhythm 
blego”, amb la qual Ster Wax i David Giorcelli han 
aconseguit convertir-se en un sòlid projecte musical 
d’àmbit europeu. 

 Divendres, 11 de novembre, a les 19 h
 Sala d’actes de la Biblioteca Central Tecla Sala

RASPA GARCÍA PIANO SOLO

Jorge ‘Raspa’ García és pianista de blues, cofundador 
de la banda de blues a l’estil Nova Orleans, The 
Tremendous, i autor de l’àlbum Boogie Woogie Voodoo. 
Per les seves múltiples col·laboracions i la seva 
extensa experiència, així com per la seva trajectòria 
en projectes d’un estil més personal, García és un 
potent instrumentista que ofereix aquest concert per 
acompanyar l’exposició “Retrats del nostre blues”. 



 Dissabte, 12 de novembre, a les 12.30 h
 Plaça del Mercat de Collblanc 

STREET BLUES AMB CHINO SWINGSLIDE

 Dissabte, 12 de novembre, a les 20.30 h
 Sala d’actes del Centre Cultural Collblanc-la Torrassa

CONCERT DE DOGHOUSE SAM 
& HIS MAGNATONES

Aquest guitarrista i cantant, virtuós de la guitarra 
ressonadora i inquiet creador i capdavanter de 
diferents formacions musicals, torna al cicle en 
solitari per participar en el street blues. El carrer va 
ser precisament el seu primer escenari en arribar a 
Barcelona abans de convertir-se en un habitual dels 
escenaris de clubs i festivals i en referent fonamental 
de nostra escena “blusera”.

Aquest trio de rocking blues & roots, és una banda de 
referència a Bèlgica, especialment des de que l’any 
2015 van ser els representants del país a l’European 
Blues Challenge, on van aconseguir ser finalistes 
davant dels espanyols Travellin’ Brothers. 

Amb una formació bàsica de guitarra, baix i bateria, 
Doghouse Sam, Jack O’Rooney i Frankie Gomez, 
aconsegueixen un potent directe amb un blues elèctric 
descarnat i cru, que trasmet el profund coneixement 
de la tradició del blues, el rhythm & blues dels 50 i el 
primer rock de Memphis. Una festa per gaudir de la 
millor música d’arrels.



 Divendres, 18 de novembre, a les 20.30 h
 Sala d’actes del Centre Cultural Collblanc-la Torrassa 

CONCERT DE NÉSTOR PARDO

 Dissabte, 19 de novembre, a les12.30 h
 Plaça del Repartidor

STREET BLUES AMB CHINO SWINGSLIDE

Aquest músic de A Coruña va muntar la seva primera 
banda amb 19 anys i des de llavors ha recorregut tots 
els gèneres d’arrel afroamericana. Al 2008 emigra 
a Madrid i contacta amb Roi Fontoira per crear una 
banda de R&B i swing amb la qual recorren Europa. 

Al 2013 inicia una nova 
etapa i s’uneix a Miguel 
Martínez, contrabaix, i 
Adrián Seijas bateria, amb 
els quals, al 2015 grava el 
disc Let it Stay. Aprofundint 
en el seu coneixement del 
blues, ha passat els últims 
mesos vivint a Clarksdale, 
Mississippi. 

Aquest guitarrista i cantant, virtuós de la guitarra 
ressonadora i inquiet creador i capdavanter de 
diferents formacions musicals, torna al cicle en 
solitari per participar en el street blues. El carrer va 
ser precisament el seu primer escenari en arribar a 
Barcelona abans de convertir-se en un habitual dels 
escenaris de clubs i festivals i en referent fonamental 
de nostra escena “blusera”.



 Dissabte, 19 de novembre, a les 20 h
 Sala d’actes del Centre Cultural Collblanc-la Torrassa 

IX CONCURS DE LA SOCIETAT DE BLUES 
DE BARCELONA

La SBB convoca la novena edició del seu concurs per a 
bandes novells que funcionin des de fa un any i hagin 
publicat menys de dos discos. Després d’un procés de 
selecció prèvia que va començar al mes d’agost entre 
aspirants de tot el territori espanyol, els tres grups 
triats competiran en una final que començarà amb un 
concert previ i fora de concurs de la banda integrada 
per Roger Wade & Marion Wade & Balta Bordoy. 

 Divendres, 25 de novembre, a les 18.30 h
 Centre Cultural Bellvitge-Gornal

PRESENTACIÓ MUSICAL DEL LLIBRE 
AL COMPÁS DEL VUDÚ (RELIGIÓN, REPRESIÓN Y MÚSICA)

Héctor Martínez, un dels millors investigadors 
espanyols de la cultura afroamericana, presentarà, 
amb acompanyament musical en directe, el seu últim 
llibre, editat per Allanamiento de Mirada. Un amè però 
profund estudi sobre els llaços ancestrals entre el vudú 
i la música creada pels africans esclavitzats a Amèrica. 



 Divendres, 25 de novembre, a les 20 h
  Centre Cultural Sanfeliu 

MARÍA ESTEBAN QUINTET PRESENTA 
VOCES VELADAS

Voces veladas és un espectacle que tracta de donar 
visibilitat dins del món de la música a algunes dones 
actualment oblidades. El nostre treball gira al voltant 
d’aquestes sis artistes: Betty Comden i Carolyn Leigh 
(lletristes d’estàndards de jazz i musicals de Broadway), 
Blossom Dearie (intèrpret, pianista i compositora), Ann 
Richards, Chris Connor i June Christy (cantants). Totes 
elles van demostrar un gran talent i una gran capacitat 
creadora.

 Dissabte, 26 de novembre, a les 12.30 h
 Plaça del Mercat de Collblanc

STREET BLUES AMB WAX & BOOGIE

Una de les veus femenines més destacades del nostre 
blues i rhythm & blues i un dels més vertiginosos 
pianistes del nostre boogie-woogie són la base d’una 
formació que defineix el seu estil com woogie & swing 
amb diferents formats, des del duo al quintet “rhythm 
blego”, amb la qual Ster Wax i David Giorcelli han 
aconseguit convertir-se en un sòlid projecte musical 
d’àmbit europeu. 



 Dissabte, 26 de novembre, a les 17.30 h
 Sala d’actes de la Biblioteca Central Tecla Sala

BLUES COMENTAT I MUSICAT AMB BIG 
MAMA I JOAN PAU CUMELLAS

D’on ve, com sona i cap a on va el blues? Un macro 
gènere musical nascut amb els esclaus arribats als 
Estats Units fa més d’un segle tan extens i tan influent 
que sembla, d’entrada, difícil de resumir, però la 
cantant i guitarrista i l’harmonista, dues grans figures 
del nostre blues, ho aconsegueixen a la perfecció. 

 Dissabte, 26 de novembre, a les 20 h
 Auditori Barradas

BOOGIE-WOOGIE JUBILÉE AMB LLUÍS 
COLOMA TRIO, FRANK MUSCHALLE I LADYVA

Lluís coloma, el més internacional dels nostres 
pianistes de blues i boogie-woogie, protagonitzarà 
l’habitual festa de tancament del cicle al costat del 
virtuós alemany Frank Muschalle, un dels referents 
mundials del gènere, i la pianista suïssa Ladyva, una 
de les figures més importants del panorama actual del 
boogie, el jazz i el blues. 

Muschalle va estudiar piano clàssic, va començar a 
tocar boogie-woogie als 19 anys i des de llavors ha 
gravat 13 discos caracteritzats per una impecable i 
explosiva tècnica repleta de subtils matisos. 

Ladyva va començar a tocar el piano als 14 anys 
inspirada pels grans mestres del boogie-woogie. Al 
2009 va publicar el primer dels seus sis àlbums i al 
2017 va rebre el premi com a millor pianista de Boogie-
Woogie. Ha actuat amb mestres del boogie com Axel 
Zwingenberger, Ben Waters o Silvan Zingg.

(Preu: 15 euros)(Per a infants a partir de 6 anys)



TOTS  ELS  CONCERTS  I  ACT IV ITATS  SÓN GRATUïTS  
excepte el Boogie-Woogie Jubilée amb Lluis Coloma 
Trio, Frank Muschalle i Ladyva a l’Auditori Barradas.

A la resta d’espais, l’accés és lliure amb aforament limitat. 
L’accés a sala s’obrirà 30 minuts abans de l’inici del concert.

A D R E C E S  E S PA I S : 
Centre Cultural Collblanc-la Torrassa

 Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 87

Auditori Barradas
 Rambla de Just Oliveras, 56

Biblioteca Central Tecla Sala
 Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44

Centre Cultural Bellvitge-Gornal
 Plaça de la Cultura, 1

Centre Cultural Sanfeliu
 Plaça de l’Emigrant, 27

EMMCA
 Avinguda de Vilanova, 32

CONCERTS TAMBÉ EN DIRECTE A LES XARXES SOCIALS

Centre Cultural Collblanc - La Torrassa CCCT

@ciclobluesboggie  @CentreCulturalCollblancTorrassa
@PocketConcerts



Sanfe l iu


