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Gregory Porter, una de les millors veus del jazz, 

presenta Be Good al Centre Cultural Terrassa 
 
 

El concert suposa el debut nacional d’aquest jove artista i 
compositor considerat com una de les veus més brillants del 
jazz actual. El divendres 15 de març, presentarà el seu treball 
Be Good a l’equipament terrassenc. 
 
Es tracta del segon concert organitzat en col·laboració amb el 32è Festival de 
Jazz Terrassa, després de l’actuació “All that swing” de la Banda de Terrassa i 
Camut Band del passat 9 de març.  
 
L’actuació de Porter coincideix amb un dels plats forts del Festival de Jazz 
d’enguany ja que suposa el debut de l’artista a l’Estat i situa la ciutat de 
Terrassa com l’escenari escollit per presentar els temes del seu segon treball, 
Be Good.  
 
La temporada de directes del Centre Cultural Terrassa continua, el diumenge 
21 d’abril, amb el grup musical juvenil Macedònia i tancarà la temporada 
l’actuació del cantant Manolo Escobar, el diumenge 26 de maig. 
 
Gregory Porter 
 
Considerat com “la pròxima gran estrella masculina jazz vocal” per 
Allmusic.com, Gregory Porter va néixer a Los Angeles i va créixer a 
Bakersfield. Actualment, viu a l’àrea de Bedford-Stuyvesant de Brooklyn.  
 
La seva carrera musical es va iniciar en petits clubs de jazz de San Diego, 
ciutat on va viure mentre estudiava a la San Diego State University.  
 
Són moltes les influències musicals que ha rebut Porter, però, bàsicament, es 
pot afirmar que la seva veu és una barreja entre la sensibilitat de Nat King 
Cole, la profunditat de Joe Williams i el soul de Donny Hathaway, amb tocs 
personals que el fan únic. Pel que fa a la música que l’acompanya, aquesta ha 
estat interpretada i produïda per alguns dels millors músics de jazz dels Estats 
Units d’Amèrica, com el saxofonista, pianista i compositor Kamau Kenyatta o el 
gran saxo alt, James Spaulding. La mescla de tots ells van convertir el disc 
Water, el seu àlbum debut, en una obra rodona.  
 
Gregory Porter es va donar a conèixer sobre els escenaris de Broadway amb el 
musical Ain’t Nothing But the Blues (2000) amb el qual es va guanyar el 
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reconeixement del públic i de la crítica, però no va ser fins l’any 2010 que es va 
decidir a impulsar la seva carrera en solitari com a cantant de jazz. 
 
El seu primer treball, Water (2010), va ser nominat a millor àlbum de jazz vocal 
a la 53a Anual dels Premis Grammy (poc freqüent en un disc de debut). El seu 
segon àlbum, Be Good que conté moltes de les composicions de Porter, va ser 
llançat el 14 de febrer de 2012, i ha rebut elogis de la crítica pel seu cant 
característic i les seves composicions, com Be Good, Real Gook Hands i On 
My Way To Harlem. Només posar-se a la venda, el disc, Be Good es va situar 
en el número 1 de les llistes de jazz d’Estats Units i de Gran Bretanya. 
 
 
 
 
Les dades: 
 
Directe: Gregory Porter 

    32è Festival de Jazz Terrassa 
Formació i instrumentació: Gregory Porter, veu; Yosike Sato, saxo; Chip 
Crawford, piano; Aaron James, contrabaix; Emanuel Harrold, bateria. 
Últim cd: Be Good (Motema Music, 2012) 
Data: divendres 15 de març de 2013   
Hora: 21 hores 
Preu: 35 € 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Més informació i venda entrades: www.unnimentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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