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Mulatu Astatke, figura inqüestionable del world jazz, 

presenta Sketches of Ethiopia al Centre Cultural Terrassa 

El prestigiat percussionista actuarà aquest divendres 20 de març, a les 21h, 

dins del marc del 34 Festival de Jazz Terrassa 2015. Arquitecte i peça 

fonamental de l’ethiojazz, el seu és un discurs original, inquiet i intrèpid que 

veu de les fonts de la música tradicional il·luminada per la flama del jazz.  

El selecte jazzman africà és músic de culte del cinema independent americà de 

la mà de Jim Jarmusch i gràcies a la banda sonora del film Broken Flowers 

(2005),  escrita i dirigida per Jim Jarmusch i protagonitzada per Bill Murray, 

guanyadora del Gran Premi del Jurat al Festival Internacional de Cinema de 

Canes d'aquell any.  

A Sketches of Ethiopia (Jazzvillage, 2013) el títol de ressonàncies 

milesdavisianes del seu darrer àlbum, Astatke mostra una desconstrucció del ric 

i antic llegat etíop amb un refinat i sofisticat gust pels arranjaments orquestrals. 

No en va, col·laborà amb Duke Ellington i defensa la riquesa cultural del seu 

país que considera ‘ha contribuït en gran mesura en el desenvolupament de la 

música moderna al món’.  

 

Conductor, arranjador, màster del vibràfon, el piano i la percussió, aquest 

mestre de la fusió presenta una música acolorida que serpenteja entre la 

cultura africana i el món àrab, amb influències de la música llatina, ritmes 

afrofunk i el so ensemble de vuit elements: Una súper banda amb base a 

Anglaterra. 

 
Mulatu Astatke: vibràfon, wurlitzer i percussions  
Byron Wallen: trompeta 
James Arben: saxo tenor, clarinet baix i flauta + MD 
Danny Keane: violoncel 
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Alexander Hawkins: piano i teclats  
John Edwards: contrabaix 
Tom Skinner:  bateria  
Richard Olatunde Baker: percussions 
 
 
El Centre Cultural Terrassa col·labora habitualment amb el Festival de Jazz 

Terrassa en l’organització de concerts i espectacles. En l’edició d’enguany, 

l’equipament ha inclòs al Festival i a la seva 3a Temporada BBVA de Circ 

l’espectacle Encara no és mitjanit..., de la Compagnie XY. Una creació col·lectiva 

a ritme de swing a carrèc d’una de les millors companyies acrobàtiques de circ a 

Europa.  

 

En les darreres edicions del Festival, han passat artistes com ara el flamant 

guitarrista, Bill Frisell (2014), la banda All that swing (2013), una de les millors 

veus del jazz, Gregory Porter (2013) i Ia cantant René Marie (2012).  

 

 

 

Amb el suport de: 

  

 
 

Les dades 

MULATU ASTATKE 
Sketches of Ethiopia 
Dia i hora: divendres 20 de març, a les 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa 
Preu: 35€ 
Durada: 90 min 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/mulatu-astatke-34-festival-de-jazz-terrassa-2015/ 

Entrades:  www.fundacioctcat ·  Taquilles i telèfon 902 180 677 (de dill a diss. De 16h a 21h)   

http://www.fundacioct.cat/programacio/mulatu-astatke-34-festival-de-jazz-terrassa-2015/
http://www.fundacioctcat/

