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8ª edició del Concert de Música de Cambra 

Estramp Jaç. Del Pirineu a l'Atles 

El grup Estramp Jaç fon la sonoritat mediterrània amb els ritmes de jazz. Del Pirineu a l'Atles 

és el seu primer treball discogràfic.
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Després d'una llarga experiència en el camp de la improvisació sobre repertori jazzístic, els 

uns, i sobre repertori tradicional català, els altres, els sis components d'Estramp Jaç s'han 

reunit en una proposta d'arrel fusió i han publicat el seu primer treball discogràfic: Del 

Pirineu a l'Atles. 

 
Marcel Casellas, contrabaix, pandero quadrat i 
direcció.

 

El llenguatge universal del jazz i les formes 

rítmiques, melòdiques i ancestrals de la 

Mediterrània es fusionen en perfecta 

harmonia en una proposta desinhibida, 

capaç de reinterpretar el contrapàs, el ball-

pla, l'havanera, la rumba o la sardana en 

clau jazzística. 

"Fem jazz -explica Marcel Casellas, 

impulsor del grup-, però no sona com a tal, 

perquè aquest llenguatge està posat sobre 

un ambient melòdic, harmònic i rítmic 

diferent". 

Enamorats del color mediterrani i del repte 

que comporta la improvisació, el grup es 

lliura a un experiment que flueix entre dues 

"serralades musicals" i que transforma el 

jazz en jaç.
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Toni Rocosa, clarinet i tenora

 
Alfons Rojo, guitarres

 
Joan Aguiar, violí i mandolina

 
Ivó Oller, trompeta i fluguel

Programa del Concert:

Dia i hora: Diumenge, 3 d'abril de 2011 a les 19:00 hores 
Lloc: Teatre Principal de Sabadell. C/ de Sant Pau, 6. 
Preu: 10 Euros i 15 Euros.

Més informació a: 

www.estramp.cat 

Veure vídeo

Adreça: C/ Sant Joan, 20. 08202 - Sabadell  
www.sabadellmesmusica.com

 

Si et vols donar de baixa d'aquesta newsletter envia'ns un e-mail amb l'assumpte Baixa a sabadell@sabadellmesmusica.
com 
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http://www.sabadellmesmusica.com/~newsletter/ConcertCambra.pdf
http://www.estramp.cat/
http://www.youtube.com/watch?v=dSGcEmSUEZ4
http://es-la.facebook.com/pages/Sabadell-m�s-M�sica/175693372470369
http://www.sabadellmesmusica.com/
http://www.sabadellmesmusica.com/
mailto:sabadell@sabadellmesmusica.com
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