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DIVENDRES 19 DE JULIOL A LES 20h

SAGRERA DESTRUCTION
El Combo Sagrera Destruction, de l’Escola de Música 
BCN Fusió, porta en actiu des de l’any 2007. Aquest juliol 
coneixerem les seves versions d’un ampli repertori de la mà de:  

Víctor Muniesa i Haizea Martiartu (saxos), Paula Pérez 
(clarinet), Sergi Pérez i Alfons Ferrer (guitarres), Gerard 
Escudero (baix), Eduardo García (piano) i Segi Díaz (bateria).

 
DIVENDRES 19 DE JULIOL A LES 21:30h

MEN IN SWING i LAIA MOLINS
Un recorregut per la historia del swing emulant les grans 
bandes de l’època daurada del Jazz, i el claqué per la gran 
Laia Molins. El repertori inclou temes amb un marcat estil 
Dixieland South, Royal Garden Blues, Tin Roof Blues, fins 
a l’evolució a estils moderns passant per l’època daurada 
del swing i acabant amb el jazz més lliure i la improvisació.

Marc Riera (guitarra), Gerard Cuní (contrabaix), Martí 
Mitjavila (saxo), Jaume Grau (trompeta), Joan Molina 
(bateria), Oriol Codina (clarinet), Gil Casals (trombó), Laia 
Molins (claqué).

Com cada any, el Centre Cívic La Sagrera-“La Barraca” us 
convida a escoltar i ballar el millor jazz els divendres 5, 12 
i 19 de juliol. Ens veiem a la placa Masadas de La Sagrera!

DIVENDRES 5 DE JULIOL A LES 21h

CARRIE LEWIS & SWING PARADIS
Una vegada més, la Plaça Masadas obra Les Nits de Jazz 
de La Sagrera amb la veu de la cantant nord-americana 
Carrie Lewis, aquesta vegada acompanyada pel seu grup 
més emocionant de Jazz pur: Swing Paradis! Viurem el 
moment de màxima esplendor del swing -amb un xic de 
blues picant- dels anys 20 i 30! 
Carrie us convida a recrear l’ambient de les mítiques sales 
de ball com The Savoy o The Cotton Club de Nova York on 
es ballava Lindy Hop, Charleston, i Balboa. Moveu el cos 
i alegreu l’ànima amb un còctel exuberant de la música 
d’Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Peggy Lee, Louis Prima, 
Louis Armstrong i Duke Ellington... Tot interpretat amb 
una espurna que pot encendre al públic!

Carrie Lewis (veu), Federico Mazzanti (piano/
arranjaments), Artem Zhuliev (saxo tenor), Pere Loewe 
(contrabaix), Salvador Toscano (bateria) 

DIVENDRES 12 DE JULIOL A LES 21h

SCARAMOUCHE
Scaramouche neix l’any 2016 amb la voluntat de desfer 
les costures del jazz manouche. El repte consistia a 
intentar aportar aires nous al gènere sense perdre algunes 
de les seves grans virtuts, com són la força rítmica, la 
presència virtuosa de les guitarres, la improvisació i el 
caràcter alegre i festiu d’aquesta música mescla de dues 
cultures i d’origen popular. En aquesta ocasió, presentem 
la nostra versió instrumental amb la presència del saxo 
que aporta un color diferent del timbre de les cordes i 
també un llenguatge més modern en la improvisació.

Diego Mena (guitarra), Jacob Marcé (guitarra), Pol 
Padrós (saxo), Brady Lynch (contrabaix)

Districte de
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