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El 32è Festival de Jazz Terrassa arriba al Centre 
Cultural Terrassa amb All that swing 

 
 

L’espectacle que oferiran conjuntament la Banda de Terrassa i 
la companyia Camut Band, el dissabte 9 de març, mescla jazz, 
swing i claqué. Tota una explosió d’energia.  
 
El dijous 7 de març comença la 32a edició del Festival de Jazz Terrassa, un 
certamen que enguany inclou una quinzena de presentacions discogràfiques i 
que continua apostant per la qualitat. Fidel a l’estructura habitual amb directes 
a la Nova Jazz Cava i al Centre Cultural, hi ha previstes sessions matinals els 
caps de setmana a la Plaça Vella i la plaça de Catalunya i el tradicional Pícnic-
Jazz, actualment a la zona sud del Parc de Vallparadís.  
 
Del 7 al 23 de març passaran per la ciutat més de 300 artistes, molts dels quals 
debuten en el Festival i a Espanya, entre els quals, cal destacar Gregory 
Porter, Lucky Peterson o Joanne Brackeen. Precisament, el cantant nord-
americà, Gregory Porter, considerat com una de les veus més brillants del jazz 
actual, actuarà al Centre Cultural Terrassa el divendres 15 de març.   
 
Banda de Terrassa  
 
La Banda de Terrassa es va crear l’any 2001 de la mà d’un grup de persones 
apassionades per la música amb la voluntat d’establir una formació estable de 
banda de música i de poder participar de la cultura popular de la ciutat.  
 
La formació, en constant evolució gràcies a l'empenta del seu director musical, 
Xavier Casademunt, es fonamenta en tres pilars principals: estimar la música; 
entendre la música com a vehicle per comprendre el veritable significat de 
treballar en equip; i retornar valors a la ciutadania (solidaritat, treball, esforç, 
educació). 
 
Camut Band 
 
Camut Band neix l’any 1995 fruit de la unió de Rafael i Lluís Méndez, destacats 
coreògrafs i ballarins de percussió, i Toni Español, líder del grup de percussió i 
dansa africana Cae MaDeila. 
 
La companyia de dansa i música, especialitzada en espectacles de claqué, ball 
de la sorra i percussió africana, ha actuat en nombrosos països d’arreu del món 
amb una gran varietat d’espectacles, sempre amb un bon acolliment per part 
del públic i de la premsa.  

http://www.camutband.com/Toni_cat.htm
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All that swing! 
 
All That Swing!, nom de l’espectacle que oferiran, conjuntament, les dues 
formacions, s'endinsa dins del món del jazz i del swing per tal de retre un petit 
homenatge als grans compositors d'aquest gènere, com Hello Dolly de Louis 
Armstrong, It Don’t Mean a Thing de Duke Ellington, Glenn Miller Tribute, Cole 
Porter, Gershwin i Benny Goodman, entre d’altres. 
 
La música, el claqué i les imatges de l'època seran els protagonistes d'aquesta 
proposta enèrgica i plena de sorpreses.      
 
 
Les dades 
 
Espectacle: All that swing 
Intèrprets: Banda Terrassa & Camut Band 
Data: dissabte 9 de març de 2013   
Hora: 21 h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 15 € 
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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