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La luna está saliendo, no hay tiempo que perder. 
Es hora de empezar a beber. Dile a la banda que 
toque un blues y yo pago los tragos (Tom Waits)





 PROGRAMACIÓ

 OCTUBRE

 Dijous 18 
21 h Concert de presentació del Cicle Blues & 

Boogie 2018:  
 SCOTT LAW QUARTET 
 El polifacètic cantant i multi-instrumentista 

nord-americà Scott Law és l’encarregat 
d’amenitzar l’acte de presentació oficial 
del XIII Cicle de Blues & Boogie. Una 
oportunitat única per gaudir del seu 
mestratge amb la guitarra i la mandolina 
interpretant el seu genuí blues d’arrels.

 Scott Law: guitarra i veu
 Lluís Gómez: banjo
 Maribel Rivero: contrabaix
 Carol Duran: violí
 Lloc: L’Oncle Jack

 Divendres 26
20.30 h  SALTA LA VIA BIG BAND 
 Integrada per 16 joves músics i dirigida 

per Toni Santos, aquesta formació sorgeix 
projecte “Salta la via”. És el resultat 
del treball conjunt de la Collblanc-
Torrassa Band amb altres músics. Serà 
l’encarregada d’obrir la tretzena edició 



del Cicle de Blues & Boogie amb un ampli 
repertori de música afroamericana que 
garanteix festa en el tret de sortida

 Lloc: Centre Cultural Collblanc–la Torrassa

 Dissabte 27
12.30 h  VERMUT BLUES amb la BARCELONA 

BLUEGRASS BAND
 Lluís Gómez, Joan Pau Cumellas, 

Miguel Talavera i Maribel Rivero, músics 
d’acreditada qualitat i solvència, formen 
aquesta banda de bluegrass, la música 
folklòrica de les muntanyes dels Apalatxes 
que comporta sempre diversió garantida.

 Lloc: carrer de la Mare de Déu dels 
Desemparats, 87

 NOVEMBRE

 Dissabte 3
19.30 h  Inauguració de l’exposició “DAMAS DEL 

BLUES”
 Un extens repàs fotogràfic, bibliogràfic 

i discogràfic a la vida i obra de les 
blueswomen que és, alhora, un 
sentit homenatge a les dones que 
van protagonitzar els moments més 
esplendorosos del blues. 

              Del 3 de novembre a l’1 de desembre



 Presentació del llibre UNA CHICA SIN 
SUERTE, a càrrec de l’autora, Noemí 
Sabugal

 L’escriptora Noemí Sabugal presenta el seu 
últim llibre, una novel·la en la qual l’autora 
es fica en la pell de la blueswoman Big 
Mama Thorton per relatar-nos les seves 
íntimes experiències durant la gira europea 
del American Folk Blues Festival de 1965.

20.30 h  CONCERT TRIBUT A LOTTI LEWIS
 Un grup d’històrics músics del blues 

barceloní rendeixen un homenatge Lotti 
Lewis, una cantant pionera de la música 
afroamericana a Barcelona, on s’hi va 
establir durant diverses dècades, i de la 
defunció de la qual es compleixen 12 anys. 
Lloc: Centre Cultural Collblanc–la Torrassa

 Dissabte 10
20.30 h  JOE FILISKO & ERIC NODEN (USA)
 Duet  de referència a l’escena de 

Chicago, integrat pel guitarrista de slide i 
fingerpicking, Eric Noden, i l’harmonicista 
Joe Filisko, amb un repertori d’excel·lent, 
divertit i refinat country blues.

 Lloc: Centre Cultural Collblanc–la Torrassa

 



 Diumenge 11
20 h ALEX “GUITAR” GARCÍA
 Pioner del blues a Espanya i mestre 

andalús del slide, el cantant i guitarrista 
d’Algesires Alex “Guitar” García és garantia 
de professionalitat i sentiment, amb un 
espectacle en la línia més pura del blues 
acústic i d’arrel que practicaven els primers 
mestres del gènere

 Lloc: L’Oncle Jack

 Divendres 16
20.30 h  LONE RHINO CLUB. PRESENTACIÓ DEL 

CD-DVD 30 AÑOS EN CRUDO
 Un dels grups pioners del blues al nostre 

país, Lone Rhino Club, la banda que lidera 
Julio Lobos, celebra els seus 30 anys de 
carrera amb la presentació del doble CD i 
DVD en directe 30 años en crudo, en què 
hi participen 22 dels artistes més rellevants 
de l’escena catalana.

 Lloc: Centre Cultural Collblanc–la Torrassa
 
 Divendres 23
20.30 h  FESTA DEL 30è ANIVERSARI DE BIG 

MAMA MONTSE
 L’històric crític musical Alfredo Papo la va 

definir com la veu més negra del nostre 
blues, una veu que Montse Pratdesaba, Big 
Mama, porta 30 anys passejant per escenaris 
nacionals i internacionals, i que rebrà un 



emocionat homenatge de part dels seus 
companys pel seu amor per la música negra.

 Lloc: Centre Cultural Collblanc–la Torrassa

 Dissabte 24
11.30 h  LES MERAVELLOSES AVENTURES DE 

LA SRA. JAZZ I EL SR. BLUES, a càrrec 
d’Andreu Cunill i els Pioneer Dj Kids

 Els Pioneer Dj Kids oferiran una sessió 
musical molt especial basada en el llibre del 
mateix títol.  Explicarem la història del blues i 
el jazz des dels seus orígens. Relats d’Àfrica i 
d’Amèrica amb molt de ritme. Una història no 
tan sols musical sinó també social i humana. 

 I després del conte podreu punxar una estona 
amb els Pioneer Dj Kids! Recomanat per a 
nens i nenes a partir de 5 anys

 Lloc: Biblioteca Tecla Sala

 Dissabte 24
20 h  BOOGIE WOOGIE JUBILEE. MICHAEL 

KAESHAMMER & LLUÍS COLOMA TRÍO 
Michael Kaeshammer, l’estel canadenc 
del piano boogie, i Lluís Coloma, el nostre 
pianista de major projecció internacional, són 
els protagonistes de la millor festa del boogie 
& woogie del nostre país, que anualment se 
celebra a l’Auditori Barradas.

 Lloc: Auditori Barradas
 Preu: 15 €

 Divendres 30
20.30 h  VERONICA SBERGIA & MAX DE 

BERNARDI (IT)
 Aquest duet de folk blues i música tradicional 



nord-americana és una de principals 
referències del blues italià, amb una posada 
en escena que és una garantia de diversió 
i qualitat, tal com van acreditar en quedar 
guanyadors del European Blues Challenge de 
2013.

 NATHAN JAMES, CHINO SWINGSLIDE 
& VÍCTOR PUERTAS. Enregistrament en 
directe del nou disc

 El guitarrista californià Nathan James, 
l’especialista en resophonic guitar, el 
guitarrista d’origen argentí Hernan ‘Chino’ 
Senra, i el virtuós barceloní de l’harmònica 
Victor Puertas. Tres talents units per un 
llenguatge universal, el blues, que es 
reuneixen per enregistrar un disc en directe.

 Lloc: Centre Cultural Collblanc–la Torrassa

 DESEMBRE

 Dissabte 1
20.30 h  VELMA POWELL & BLUEDAYS
 Després d’una intensa gira de presentació 

del seu segon disc, Velma Powell arriba a 
l’Auditori Barradas acompanyada per la seva 
banda, els val·lisoletans Bluedays, per bolcar 
sobre l’escenari les essències del blues més 
racial de Chicago.

 Lloc: Auditori Barradas
 Preu: 15 €



Tots els concerts i activitats són gratuïts, excepte els 
concerts de Michael Kaeshammer & Lluís Coloma Trio i 
Velma Powel & Bluedays. 

En els concerts gratuïts, entrada lliure fins a completar 
l’aforament de l’espai

Es recomana fer reserva telefònica d’invitacions.





Informació general:
Centre Cultural Collblanc-la Torrassa
Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 87 
08904 L’Hospitalet
Tel.: 93 403 62 48 
De dilluns a divendres de 17 a 20 h

Adreces:
Biblioteca Tecla Sala
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44
Auditori Barradas 
Rambla de Just Oliveras, 56
L’Oncle Jack 
Carrer de les Roselles, 32


