
A LA PLAÇA MASADAS... NITS DE JAZZ 
4, 11, 18 i 25 de juliol a les 21h 
 
4 de juliol – 21h 
ROMANTIC SOUVENIRS 
 
Aquest quartet barceloní reprèn les melodies de l’època romàntica, donant-lis un nou 
aire basat en el jazz, el funk i la samba. 
Composicions de Beethoven, Chopin, Verdi i Txaikovski seran interpretades des d’una 
altra perspectiva més actual, sense perdre’ls el respecte en cap moment. El repertori 
també inclou composicions pròpies inspirades en aquella època. 
 
Lluís Boronat : Clarinet i Saxo  
Jairo Ortega: Piano  
Brady Lynch : Contrabaix  
Jordi Herreros : Bateria 
 
11  de juliol – 21h 
STRADIXIE’S BAND 
 
A principis de 2012 neix aquesta aventura carregada d’il·lusió, quan els cinc 
components del grup s'ajunten per tal de compartir una de les seves grans passions: la 
música dixieland. Gairebé tots provenen de la reconeguda Sant Andreu Jazz Band, on 
van descobrir, entre d’altres, aquest estil de música. 
 
Eva Fernandez - saxo soprano i veu 
Pablo Fernandez- trompeta 
Eva Garin - trombó 
Maria Puertas - tuba 
Arnau Julià - bateria 
 
18 de juliol – 21h  
 
COMBO THE BLUE YOUNGS 
 
Aquesta formació de blues va néixer a l’Escola de Música BCN Fusió, amb el lideratge 
del guitarrista Sergi Blanch, professor de l’escola. Una formació jove, plena de talent, 
que porten el blues a la sang i fan que el públic participi i s’entregui plenament als seus 
ritmes i melodies. 
 
Veu i baix elèctric: Sergi Blanch 
Guitarres: Oriol Castells i Daniel Casas 
Saxo i veu: David Reverte 
Bateria: Andy Cobo 
 
COMBO SAGRERA DESTRUCTION 
 
Aquest combo ha participat ja en nombroses ocasions arreu del districte i de la ciutat. 
En el seu repertori hi podem trobar des de clàssics del jazz, blues o bossa-nova, fins a 
estils més actuals de funk o fusió. Una mostra del que poden oferir els joves jazzistes 
de St. Andreu. 
 
Saxos alts: Victor Muniesa i Jordi Atserias 
Guitarres: Aleix París i Alfons Ferrer 
Baix elèctric: Gerard Escudero 
Piano elèctric: Gerard París 
Bateria i direcció: Sergi Diaz 
 
25 de juliol – 21h 
SAPHIE AND THE SWING CATS 
 
Saphie and the Swing Cats ens presenta un repertori de swing recordant temes 
clàssics del jazz en un format acústic i original.  



Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Chet Baker són alguns dels músics als quals aquesta 
banda fa tribut. 
 
Saphie Wells - veu 
Joan Subirats - saxo tenor  
Marc Masagué - guitarra  
Wassylli Kandinsky - contrabaix 
 
 
Organitza: Centre Cívic de La Sagrera 
Col·labora: Escola Bcn Fusió 
Participa: Taller de Músics 


