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mrKEATON  en concert al Centre Cultural Terrassa 
 

mrKEATON actua, per primera vegada, a l’equipament cultural terrassenc, 
el dissabte 1 de desembre. El grup combina estils tan diferents com el 
soul, el funk, el beat i el groove per versionar una gran varietat de temes 
musicals. 
 
Aquest concert forma part de la Temporada Directes Tardor 2012 del Centre Cultural 
Terrassa. Completaran la temporada una altra formació terrassenca, Ministrils del Raval (2 de 
desembre) i la formació The King Gospel Choir (divendres 21 de desembre) amb la 
participació especial del cor Gospel Vallès. 
 
mrKEATON 
 
La formació “El Maquinista de la General” va canviar de nom en homenatge pòstum a la seva 
antiga cantant Raquel García. No obstant, el grup no s’han desvinculat ni de la música ni de  
les arrels que els han portat fins on són ara. 
 
La banda s’inicia a Terrassa l’any 1994, fent versions de clàssics del blues, amb Martí Lizandra 
i Javier Hualde com a membres fundadors. Un any més tard, i en substitució d’un dels 
guitarristes, entra Santi Aliaga com a teclista i s’orienten més cap a versions de música negra 
amb versions molt personals del funk, l’acidjazz i el soul, així com adaptacions de tot tipus de 
temes cap aquests estils. 
 
Després d’anys de trajectòria pels escenaris d’aquest país, s’incorporen al grup les veus  
espectaculars de Tere Fernández i Jenny Álvarez, que fan que el grup agafi la dimensió vocal 
que els caracteritza. 
 
Ara mateix continuen versionant temes de The Brand New Heavies, Laura Vane and The 
Vipertones, Leela James, Soulive, entre altres, aportant tota la seva alegria, frescor i qualitat 
que han acumulat al llarg dels anys, i que els ha portat a ser un dels grups de referència dins el 
seu estil. 
 
mrKeaton ha realitzat actuacions arreu de Catalunya, de les quals destaquen el Festival de 
Jazz de Terrassa, la Nova Jazz-Cava, Razzmatazz, Faktoria d’Arts, La Vaqueria, Sala Mariscal 
i la Sala Clap, entre d’altres.  
 
Els components del grup 
 
Tere Fernández - Veu 
Laura Camacho – Veu 
Jenny Álvarez – Veu 
Martí Lizandra – Guitarra 
Santi Aliaga – Teclats 
Javier Hualde – Baix 
Ricard Lujano – Bateria 
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Les dades: 
 
Directe: mrKeaton 

Soul, funk, beat, groove... 
Data: dissabte 1 de desembre de 2012 
Hora: 21 h 
Preu: 12 € (ant.: 10 €) 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Més informació: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 

http://www.fundacioct.cat/

