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Actualitat

La Locomotora Negra omplirà de jazz l'Auditori

Dimecres 22 d'octubre de 2003
La música del jazz més tradicional de Nova Orleans serà present a l'Auditori Miquel
Pont de Castellar del Vallès el proper divendres, 24 d'octubre, a les 22.00h. La
Locomotora Negra és l'encarregada d'aquest concert que s'emmarca dins la
programació del 19è cicle de Teatre, Música i Dansa de l'Auditori, que organitza la
Regidoria de Cultura i Lleure. Aquesta formació és una de les big bands més
antigues en el món del Jazz a Catalunya. Va debutar l'any 1971 en format de quintet.
Amb el temps s'ha anat ampliant fins arribar al nombre actual de 16 components.
L'estil de La Locomotora Negra s'orienta al jazz negre en les seves vessants més
populars. Segons el seu director, Ricard Gili “és una música molt cálida, directe i
rítmica que vol arribar a tota mena de públics”. Pel concert de divendres la formació
catalana es farà acompanyar per la veu de Kathy Autrey, una cantant de gospel
nord-americana de gran renom internacional que destaca per la força i la qualitat de
la seva veu, però sobretot, per l'energia que desprèn als escenaris. Gili ha destacat
“la fantástica professionalitat de la cantant que tot i la seva joventut mostra, sempre,
una gran sensibilitat. Qualsevol proposta que se li suggereix se la fa seva”. El
repertori del concert del divendres abarcarà des de temes del swing més tradicional
dels anys 30 i 40 fins a estàndards americans del Gospel i el Jazz. La formació, que
porta editats nou discs, ha participat, atmbé, a diversos festivals tant d'àmbit
nacional com internacional. A banda de la seva experiència damunt els escenaris, La
Locomotora Negra ha realitzat sessions didàctiques a les Escoles Municipals de
Barcelona i en diversos centres privats.
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