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DESEMBRE AL JAMBOREE 

 

Tanquem la IV edició del San Miguel Jamboree Jazz Club Festival i obrim 

la temporada de Nadal en un mes farcit de presentacions i els 20 anys 

de la Fundación Tony Manero en acústic 

 

 
 

GIRONA JAZZ PROJECT feat. ADRIÀ PUNTÍ + MARK TURNER amb AVISHAI 

COHEN, JOE MARTIN & DAMION REID + 20è ANIVERSARI FUNDACIÓN TONY 

MANERO en ACÚSTIC + JAMBOREE CHRISTMAS + ELS TRES TENORS plays 

RADIOHEAD + PRESENTACIONS: ‘VITAL’ d’ELISABET RASPALL QUINTET’ + ‘CORAL 

PULSE’ de JORDI BONELL + ‘MÚSICA PARA CAMALEONES’ de MANE FERRET + 

‘KÓDIGO FLAMENCO’ de PEPE MOTOS 

 

Desembre al Jamboree és sinònim de celebració: de la música diària —

programem concerts cada dia, també el de Nadal—; de les novetats 

discogràfiques que es presenten a casa nostra; dels aniversaris de músics amics —

20 anys de la Fundación Tony Manero en acústic, dissabte 17 de desembre—; i de 

l’èxit del nostre festival de tardor que clausura la seva quarta edició diumenge 4 

de desembre amb la Girona Jazz Project i Adrià Puntí. 

http://www.facebook.com/home.php?
http://twitter.com/JamboreeJazz
http://instagram.com/jazzjamboree
http://www.youtube.com/user/JazzClubJamboree/videos
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Clara Luna al capdavant de la GIRONA JAZZ PROJECT serà l’encarregada de 

tancar la IV edició del San Miguel Jamboree Jazz Festival amb una lectura en clau 

de jazz del repertori d’ADRIÀ PUNTÍ, que participarà en el concert.  

Dimarts 6 i dimecres 7 de desembre, doble oportunitat per gaudir del quartet 

encapçalat pel saxofonista MARK TURNER, acompanyat d’Avishai Cohen a la 

trompeta, Joe Martin al contrabaix i Damion Reid a la bateria.  

El funk està d’aniversari amb les dues dècades de la FUNDACIÓN TONY MANERO 

que ho celebra en format ACÚSTIC a la cova de la Plaça Reial dissabte 17 de 

desembre. Per primer cop en 20 anys d’història un xou sense electricitat en 

formació de sextet amb Paquito Sex Machine i Miguelito Superstar al capdavant, 

Lalo, Deliciosa i Marc Benaiges al seu costat i Marçal Muñoz a la trompeta. 

Un repertori ben diferent és el que repassarà el trio de saxos format per LLUC 

CASARES, GIANNI GAGLIARDI i CÈSAR JOANIQUET, que es reuneix com cada 

Nadal i enguany ho fa al voltant de la discografia de RADIOHEAD. El Jamboree 

continua sent el punt de trobada dels Tres Tenors vinguts d’Amsterdam, Nova York i 

Copenhaguen respectivament.  

 

Nadal al Jamboree  

Com cada any, el Jamboree prepara una programació especial pel període de 

Nadal oferint al seu públic concerts de jazz, soul, swing i blues que posen al dia els 

clàssics i fan lectures festives del repertori nadalenc per viure aquestes dates a un 

altre ritme. EVA FERNÁNDEZ i l’OJO del Taller de Músics obriran foc amb BIG 

NADAL, l’11 de desembre. Completen la programació, que dura fins el 3 de gener, 

la BARCELONA BIG BLUES BAND & MYRIAM SWANSON amb ROCK-A-BELL 

CHRISTMAS PARTY (DG 18.12); RANDY GREER & IGNASI TERRAZA TRIO amb 
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CHRISTMAS JAZZ (DV 23.12 i DS 24.12); SAPHIE WELLS & THE SWING CATS amb SWING 

CHRISTMAS (DG 25.12); els BARCELONA GOSPEL MESSENGERS amb OH HAPPY 

CHRISTMAS! (DT 27.12); i LA LOCOMOTORA NEGRA amb ROUND CHRISTMAS 

SPECIAL EDITION (DM 03.01). Per a més informació sobre la programació en clau 

de Nadal, consulteu la nota de premsa específica que adjuntem.  

 

Estrenes i presentacions 

Al llarg del mes de desembre el Jamboree acollirà fins a quatre presentacions de 

nou material, començant amb l’onzè treball de la pianista ELISABET RASPALL que ha 

tornat a  reunir l’equip del seu primer disc per enregistrar “VITAL”. Amb una sonoritat 

càlida i una cadència molt personal, Raspall traslladarà al teclat el seu estat d’ànim 

amb la complicitat de Chris Cheek al saxo, Benet Palet a la trompeta, Pep Pérez al 

baix i Marc Miralta a la bateria divendres 2 de desembre en doble passi. 

Divendres 16 de desembre serà el torn del nou disc de JORDI BONELL, “CORAL 

PULSE”, que s’envolta de convidats de primera línia com Carles Benavent, Ferran 

Savall, Matthew Simon o David Lumbreras per presentar els seus nous temes. El 

guitarrista i compositor barceloní, fill del so laietà i de les confluències entre el jazz, el 

flamenc, el rock i la cançó, és un dels músics més valorats de l’escena des dels 

temps llegendaris de grups com Música Urbana.  

La compositora i cantant cubana MANE FERRET presenta “MÚSICA PARA 

CAMALEONES” dijous 22 de desembre, un repertori que mostra la seva evolució des 

del bolero, passant pel filin fins a arribar al blues de reminiscències caribenyes en un 

tribut al líder i ànima de Los Van Van, Juan Formell.  

També és nou el material de PEPE MOTOS, que es defensa a l’escenari amb els 

mateixos materials que a la vida: “naturalitat, llibertat, passió i autenticitat” tal i com 

ho descriu la cantaora Mayte Martín. Dijous 29 de desembre presenta els temes de 

“KÓDIGO FLAMENCO” al Jamboree.  


