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CICLE
XXIIIè INFORMACIÓ: 

HORARI:
Totes les actuacions seran a les 11 de la nit.

LLOC: Sala d’Actes del Centre Recreatiu «La Cooperativa».
 Av. de Catalunya, 45 · Font-rubí.

PREU:
- Entrada adult/a: 12€
- Carnet d’amic/ga del Cicle de Cava Jazz: 5€
- Entrada adult/a amb carnet d’amic/ga: 10€
- Entrada jove: 6€ (per a joves de 14 a 30 anys, ambdós inclosos)
- Entrada per a menors de 14 anys: gratuïta

TAULA I JAZZ:
Pack menú gastronòmic + entrada a un concert per 30€. 
Restaurants col·laboradors:
 Cal Pau Xich 
 Av. Catalunya, 20 · Guardiola de Font-rubí · Tel. 93 897 93 82
 Can Güell 
 Av. Catalunya, 11 · Guardiola de Font-rubí · Tel. 93 897 91 57

MÉS INFORMACIÓ:
- Ajuntament de Font-rubí. Tel. 93 897 92 12
- Correu electrònic a fontrubi@font-rubi.cat
- Web: www.font-rubi.cat

ORGANITZA:
- Comissió de Festes de Font-rubí

PATROCINA:

COL·LABOREN:
Gràfiques Kerpe · Celler Can Suriol del Castell de Graduac · Caves Jaume 
Llopart Alemany · Caves Pere Olivella Galimany · Celler Jordi Lluch – Vinya 
Escudé · Caves 1+1=3 (U MES U FAN TRES) · Pastisseria Can Pardo
·
AMB EL SUPORT DE:



Dissabte,
19 de febrer de 2022

A CONTRA BLUES. 
TOXIC LOVE

Stromboli Jazz Band és un grup de swing, dixieland, jazz popular i altres 
músiques integrat per músics professionals del Camp de Tarragona, que 
tenen una àmplia formació i experiència en aquest àmbit.
Ens els seus espectacles es barreja bona música, amb dosis d’humor, 
teatre i una gran interacció amb el públic. Des de la seva presentació, 
al febrer de 2012, han realitzat més de 500 actuacions amb molt bona 
resposta de públic i dels mitjans. 
Al febrer del 2013, van presentar el seu primer CD, “Smile“, al Teatre 
Metropol i al març del 2017 van celebrar el seu 5é aniversari i la 
presentació del segon CD, “Be Happy”, també al Teatre Metropol. Aquest 
2022 també estan de celebració en els seus 10 anys amb un nou disc 
sota el braç.

Presenten el seu nou disc inspirat en el llegat de The Skatalites, “Love 
Letter” compta amb quatre composicions originals inèdites i una ver-
sió. L’amor envers la llegendària banda jamaicana s’entreveu a cada 
compàs i es fa evident en múltiples referències, ja siguin musicals 

Ho patrocina:
CAVES PERE OLIVELLA GALIMANY · Masia Can Pere del Maset s/n. Font-rubí  
Tel: 93 897 93 10 • www.olivellagalimany.com • info@olivellagalimany.com

Ho patrocina: 
CAVES 1+1=3 (U MES U FAN TRES)
Mas Romaní, s/n · Font-rubí 
Tel. 93 897 40 69 / 609 323 628 · www.1mes1fan3.es · umesu@umesufan3.com

RAÜL CID – Trombó, veu i direcció
JOSUÉ GARCÍA – Trompeta
TON SOLÉ – Banjo i ukelele
ISMAEL CARLES – Tuba
ADRIÀ MORT  – Bateria
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A Contra Blues és sinònim de qualitat. Així ho corroboren 15 anys inter-
romputs de carrera oferint el seu contundent directe de llarga a ampla 
del territori nacional i europeu. En aquest tres lustres han publicat 7 tre-
balls discogràfics, mostrant en ells una constant evolució; recollint bones 
crítiques i una major atenció de la premsa especialitzada, amb cadascun 
d’ells. Això sumat al seu irresistible directe, els ha fet mereixedors de 
nombrosos premis, destacant el prestigiós European Blues Callenge (Riga 
2014).  Gràcies al seu incansable treball i al seu compromís amb la mú-
sica, la banda es troba clarament en el seu millor moment. La frescor i el 
punch, que han sabut conservar des dels seus inicis, destaquen catalitzats 
per la maduresa i l’experiència acumulada, la qual cosa fa que el seu 
espectacle sigui perfecte per a oïdes assedegades de Rock and roll.

STROMBOLI JAZZ 
BAND 

THE GRAMOPHONE 
ALLSTARS BIG BANG

Dissabte, 19 de març de 2022

Dissabte, 14 de maig de 2022

Jazz, swing, lindy hop! et convidem a fer una passejada pel passat, visita el Savoy, el 
Cotton Club, les mítiques sales dels anys 30-40-50, gràcies a l’espectacle vintage de 
Mrs Jones & the Buzzers! et sentiràs transportat per la veu de Loreto Muñoz i la seva 
banda. Un repertori triat amb l’ull de veritables amants del jazz clàssic. Podràs ballar, 
somiar, enamorar-te, riure  i plorar. Puja al seu Sentimental Journey.

Dissabte, 23 d’abril de 2022

MRS JONES & 
THE BUZZERS

Ho patrocina:
CELLER JORDI LLUCH - VINYA ESCUDÉ - 
Barri Les Casetes del Raspall, s/n (Masia Casa Nova) - Font-rubí 
Tel: 93 898 81 38 • www.vinyaescude.com • vinyaescude@vinyaescude.com  

LORETO MUÑOZ OSORIO – Veu
FELIPE CONTRERAS – Contrabaix
FRAN SUAREZ – Piano

ALBERTO NOEL CALVILLO – Guitarra elèctrica i cors
HÉCTOR MARTÍN – Guitarra elèctrica i cors
JOAN VIGO – Contrabaix i baix elèctric
VÍCTOR LÓPEZ – Bateria / JONATHAN HERRERO – Veu i guitarra
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Jazzcare All Stars és una formació creada l’any 2014 pel pi-
anista Alain Guiu. Reuneix els sis músics més ben qualificats 
per a fer reviure en directe la música i el repertori de l’or-
questra que el Rei del Jazz, Louis Amstrong, va dirigir des de 
finals de la dècada del 1940 fins a la seva desaparició el 1971. 
El trompetista i cantant Ricard Gili -director musical de la Big 
Band La Locomotora Negra- reprodueix de manera ben sor-
prenent la veu de l’il·lustre “Satchmo” en aquesta excel·lent 
reproducció del so de la banda autèntica de Louis Amstrong.

Dissabte, 
22 de gener de 2022

JAZZCARE ALL 
STARS 
LOUIS AMSTRONG 
TRIBUTE

Ho patrocina:
CAVES JAUME LLOPART ALEMANY
c/ Font-rubí, 9 – Font-rubí
Tel. 93 897 91 33
www.jaumellopartalemany.com
info@jaumellopartalemany.com

RICARD GILI – Trompeta i veu
ALAIN GUIU - Piano
ORIOL ROMANÍ – Clarinet
QUERALT CAMPS – Contrabaix
MARC TREPAT –Trombó i veu
PAU BOMBARDÓ – Bateria

JOAO VIEIRA – Bateria
ALEX CASANYES 
Trombó

o també gràfiques, com la icònica imatge que inspira la portada. Es 
tracta d’un disc majoritàriament instrumental on diversos membres 
de la banda signen composicions i arranjaments originals. 

Inaugura el disc la potent “Marina Ginestà”, de Lluc Casares, que 
recorda els típics ska menors dels Skatalites. Segueix el càlid 
rocksteady-jazz de “Supersonic”, escrita per Pep Tarradas. Continua 
amb “One For Lola”, un tema on el líder del grup, Genís Bou, juga 
amb les típiques melodies trombonístiques amb el segell de Don 
Drummond. El disc acaba amb la desenfadada i enèrgica “Storm On 
Silicon”, on Pere Miró porta la banda cap al rhythm & blues jamaicà.

Ho patrocina:
CELLER DE CAN SURIOL DEL CASTELL DE GRADUAC
Can Suriol del Castell de Graduac s/n (Barri de Graduac) · Font-rubí  · Tel. 93 897 84 26 
www.suriol.com · enoturisme@suriol.com 
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