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Dixie per als més petits

Els orígEns dEl jazz
18 h · Centre Cívic de sant salvador · Av. Pins, s/n 
Gratuït

Els orígens del jazz és un concert 
on descobrireu com es van fusionar 
elements musicals de diferents cultures 
fins a crear aquest ‘gumbo’ sonor del 
delta del Mississipí. 

Juli Aymí, clarinet 
Josep Tutusaus, trombó 
Jordi Sans, banjo 
Joan Pinós, contrabaix (tuba)

setmana Cultural De l’aula De músiCs

Els Estudis profEssionals dE música modErna i jazz
19 h · aula de músics · c. Ramón i Cajal, 62

Col·loqui amb els directors de l’Aula de Música 
Moderna i Jazz, Gonzalo del Val i el director 
acadèmic del Conservatori de Música del Liceu, 
Ricard Oliver, que acabarà amb el concert del 
combo de l’Aula de Música.

	  

Dilluns 7
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programació
a tarraGona, és temps De Dixie! Un any més amb la 
primavera, torna el Festival Internacional Dixieland de Tarragona. En 
la seva vintena edició, el festival amplia el nombre d’espais i apropa 
el dixie als barris, en concret als seus centres cívics. Amb la mateixa 
voluntat d’arribar a més públics, el Dixieland fa una aposta clara també 
enguany per acostar-se als més petit de la casa i fomentar així aquest 
estil musical tot explicant els orígens del jazz i arribant a un nou públic 
que farà créixer el festival d’aquí a uns anys.

Al 2014, el Dixieland també amplia disciplines artístiques. Per primera 
vegada, no només la música tindrà lloc dins el festival, també la 
pintura, la dansa, el cinema, la dramatúrgia i la gastronomia sumen 
forces complementant l’oferta cultural sota un únic fil conductor que 
és la música. Els estils musicals també viuen enguany una evolució. Del 
jazz antic al jazz modern, passant pel dixieland, el swing, el bebop, el 
funky, el soul, el blues, l’afrolatin, el swing, el flamenc...
Tots troben el seu espai al Dixie!

En la seva vintena edició, el Festival Dixieland ens apropa els nous 
talents, potenciant els músics creadors de Tarragona, Reus, Cambrils, 
Barcelona... Així com també joves que tot just comencen la seva 
trajectòria a les escoles, Aula de músics, Estudi de Música, Escola de 
Cambrils, Small Band o Sitges Jazz Antic. Pel que fa a la participació 
tarragonina, comptem amb els grups veterans al certamen anual 
com són la Small River Brass Band, la Pixi Dixi, la Strómboli Jazz 
Band, THE FEOS’ i la Diximania. I com no podia ser d’altra manera, 
el Dixie segueix apostant també pels concerts i formacions de gran 
renom. Entre d’altres, Randy Greer, Perico Sambeat, Llibert Fortuny, 
Matteh Simon, Joan Chamorro , Andrea Motis, Mariano Steinberg,  
Marco Mezquida, i bandes com The Excitements, Tarragona Dixie 
Festival All Star o La banda la María ompliran de nou els carrers, places 
i locals de la nostra ciutat a ritme de bona música. 

I ara, fetes les presentacions, que comenci el Dixie!
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Dixie per als més petits

Els orígEns dEl jazz
18 h · Centre Cívic de sant pere i sant pau · camí del Pont del Diable 
Gratuït

Dit xx anys
Inauguració de l’exposició del Festival Internacional Dixieland de 
Tarragona “XX anys d’història” amenitzada amb l’actuació dels 
Tarragona Dixie Festival All Star
18 h · antiga audiència · Pl. del Pallol, 3 
Gratuït

Tarragona Dixie Festival All Star
L’Agustí Martínez (clarinet), el 
Marcial Cid (saxo soprano), 
el Javier Abella (banjo) i el 
David Parras (tuba), formen 
Tarragona Dixie Festival All 
Star, una formació nascuda com 
a tal la segona edició del festival, i 
que hi ha participat any rere any. 

Dit xx anys

Passi de la pel·lícula Kansas City i taula rodona amb els conductors del 
programa de Tarragona Ràdio 96.7 Paraula de Jazz
18:45 h · sala d’actes de l’antiga audiència · Pl. del Pallol, 3 
Gratuït

Kansas City presenta la societat de Kansas City 
dels anys trenta, anys de corrupció política, de 
gangsterisme i del gran jazz. Després del visionat de la 
pel·lícula hi haurà un col·loqui a càrrec dels conductors 
del programa de Tarragona Ràdio 96.7 Paraula de Jazz, 
Paco Granado, Pep Cardona i Xavi de la Salud.

nits Dixie

tarragona dixiE fEstival all star
21:30 h · Bebop · Pl. Sedassos 26, Baixos
Gratuït · Aforament limitat 70 persones · Organitza: BEBOP

nits Dixie

vinE a ballar lindy Hop amb swing ExpEriEncE
22:30 h · pub Highland · Rambla Vella, 9
Gratuït · Organitza: Pub Highland

Camilo Rey, saxo, 
Raimon Corbella, contrabaix 
Anton Solé, banjo
Joan Anton Romagosa, bateria

 
Dixie per als més petits

una pEtita Història dE jazz 
18 h · antiga audiència · Pl. del Pallol, 3  
Col·labora: Aula de Músics de Tarragona

Una petita història de jazz acosta la música moderna als més petits. 
Perquè la música potser és un dels millors exemples per definir i 

explicar la integració cultural.

Gerard Marsal, guitarra, flauta travessera, 
saxo soprano, llaüt, flauta hindú, djembé
Xavi de la Salud, trompeta, kit de bateria,  
caixó, darbuka, koto, djembé, talking drum
Ramón Pascual, titellaire. 
Manipulació d’objectes i titelles de taula

Dimarts 8

Dimecres 9
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Dixie per als més petits

Els orígEns dEl jazz
18 h · Centre Cívic de Bonavista · c. Onze, 13 
Gratuït

seCCió FrinGe: 
els joves talents amb més projecció nacional i internacional

marco mEzquida
20 h · teatre magatzem · c. Fortuny, 23
Gratuït · Aforament limitat 160 persones · Col·labora: COT

Als seus vint-i-sis anys, 
Marco Mezquida ha rebut 
el premi Músic de l’any 
de l’Associació de Músics 
de Jazz i Moderna de 
Catalunya en tres ocasions 
consecutives, el 2011, el 
2012 i el 2013, per la seva 
intensa i versàtil activitat 
concertística i creativa 
en el panorama musical 
espanyol. Ha enregistrat 
més de 25 discos: 5 com a 
líder (dos trios, dos duos i 
un piano sol) i uns 23 més 
com a sideman.

Vespres Dixie

acústic trio
20 h · Bar malabar · c. La Nau, 9
Gratuït · Organitza: Bar Malabar

Acústic Trio és un trio format per 
saxo, guitarra i contrabaix. Farem 
un viatge en el temps repassant 
temes de totes les èpoques del jazz.

sopars Dixie 
la CantonaDa Creole: 
un espai de gastronomia 
i música de Nova Orleans

laia masdéu 
i jorgE olsHanEtsky
21 h · la Cantonada · c. Fortuny, 23
Organitza: La Cantonada 
Reserves i més informació: 877 062 161

Vine a tastar el nostre menú de cuina creole i cajún. Es tracta d’un 
menú degustació format per cinc plats i postres. La direcció de la D.O. 
Tarragona ha fet una selecció de vins de la nostra D.O. per maridar 
aquests menús.

Laia Masdéu, violinista professional i cantant de vocació, selecciona 
un repertori variat de temes que canta acompanyada per 
Georgy Olshanetsky, guitarrista ucrainià instal·lat a Reus amb una 
contrastada experiència en el món del clàssic, el jazz, el flamenc…

Laia Masdéu, veu i violí
Georgy Olshanetsky, guitarra
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sopars Dixie

raül cid i josué garcía
21:30 h · sirco airlines · c. Major, 4
Organtiza: Sirco Airlines

Stromboli Jazz Duet: 
Raül Cid al piano i la veu.
Josué García a la trompeta.

sopars Dixie

pacHEco & ordax dúo
21:30 h · pizzeria Da nicola 
c. Comte de Rius, 11
Organitza: Da Nicola

Oscar Fernández-Pacheco, piano
Enrique Ordax, saxos tenor i soprano

sopars Dixie
la CantonaDa Creole: un espai de gastronomia 
i música de Nova Orleans

laia masdéu 
i jorgE olsHanEtsky
23 h · la Cantonada · c. Fortuny, 23
Organitza: La Cantonada
Reserves i més informació a: 877 06 21 

Dinars Dixie

raül cid i josué garcía
14 h · restaurant la Catedral · c. de les Coques, 9
Organitza: Restaurant La Catedral 

Dixie per als més petits

Els orígEns dEl jazz
18 h · Centre Cívic de torreforta · Pl. Tarragonès, s/n
Gratuït

tarDes De BiG BanD

la big band dE 
l’Escola municipal dE 
música dE cambrils 
18 h · antiga audiència 
Pl. del Pallol, 3
Gratuït

La Big Band de l’Escola Municipal de Música de Cambrils és una big 
band jove integrada per estudiants i professors de música de l’escola. 
Creada en el si de l’escola, pretén ser una eina d’acostament de la 
música moderna als estudiants d’instrument, i els facilita que coneguin 
i gaudeixin d’un estil de música amb moltes possibilitats. S’engloba 
dins un projecte pedagògic amb diversos estils de música per oferir 
un major ventall d’aprenentatge als alumnes.

Direcció musical per Carles Herruz. 

Dijous 10



10 11

seCCió FrinGe 

apEl·lEs carod quartEt
19 h · teatre magatzem · c. Fortuny, 23
Gratuït · Aforament limitat 160 persones · Col·labora: COT

Apel·les Carod Quartet és 
una jove formació de jazz 
de caire contemporani. És 
el projecte més personal del 
violinista cambrilenc Apel·les 
Carod, que, juntament amb 
Josep Cordobés (bateria), 
Ismael Alcina (baix 
fretless) i Toni Saigi (piano), 
explora els terrenys de la 
improvisació a partir de 
composicions originals.  

Dixie & aFterwork

stromboli jazz band
19:30 h · Casino de tarragona · Rambla Vella, 2
Organitza: Casino de Tarragona

Grup de jazz format per 
músics del Camp de Tarragona, 
professionals en actiu, que es 
dediquen a la música de fa molts 
anys. Amb una àmplia formació 
i experiència en el món del 
jazz (i també del clàssic), es 
defineixen com a polivalents.

Grans ConCerts al metropol

randy grEEr quintEt
20 h · teatre metropol · Rambla Nova, 46
14 € / 28 € abonament Dixie pels tres grans concerts al metropol
Venda d’entrades a les taquilles del Metropol / www.tarracoticket.cat/ www.atrapalo.com

El cantant nord-americà 
Randy Greer és, sense cap 
dubte, un dels cantants 
masculins de jazz més sòlids 
de l’escena internacional. 
Dotat d’una veu excepcional, 
és considerat un dels pocs 
hereus de l’estil vocal de 
l’inimitable Nat King Cole, 
que Greer reconeix com la 
seva màxima influència al 
costat de Cab Calloway, Billy 
Erkstine i altres.

Nét del bateria de Duke 
Ellington, Sonny Greer, no 
és d’estranyar que Randy 
creixés en una família amb 
clares inclinacions musicals. 
Des de molt jove s’interessa per la música i especialment pel jazz, i aviat 
cursa estudis a la Berklee School of Music, on es gradua i comença 
una carrera com a solista que, anys després, l’ha portat a ser un dels 
cantants de jazz masculins més reconeguts en l’àmbit internacional i a 
actuar en festivals de jazz d’arreu del món (Suïssa, Holanda, Alemanya, 
Japó, Itàlia, etc.), així com a gravar i/o actuar al costat de músics de la 
talla de Stanley Clarke, Jesse Davis i molts altres.

Enric Peidro, saxo tenor
Richard Busiakiewicz, piano
Andrés Lizón, contrabaix
Mariano Steimberg, bateria
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nits Dixie

krakout 
21 h · Creperia el tol · c. Vilarroma, 4
Organitza: Creperia El Tol

Duo Krakout, format per saxo i piano 
interpretaran temes variats de les 
diferents  etapes del jazz, un viatge 
musical molt divertit.

sopars Dixie / la CantonaDa Creole

pacHEco & ordax dúo
21 h · la Cantonada · c. Fortuny, 23
Organitza: La Cantonada
Reserves i més informació a: 877 06 21 61

sopars Dixie

xwing
21:30 h · Da nicola 
c. Comte de Rius, 11
Organitza: Da Nicola

El duo Xwing, format per Norman Pena (guitarra) i Tom Mendy 
(contrabaix/guitarra), perpetua el jazz manouche del gran guitarrista 
Django Reinhardt i revisita els vells estàndards del jazz. També 
descobrireu temes propis del grup que apareixeran en el disc que 
sortirà en els pròxims mesos i que compta amb la col·laboració del 
trompetista més emblemàtic de Tarragona, Xavi de la Salud.

sopars Dixie

oH wHEn tHE saints
22 h · Cafè metropol · Rambla Nova, 46
Gratuït · Organitza: Cafè Metropol, Escola de Lletres i D.O Tarragona

Vine a tastar els nostres sopars gaudint d’un recital de poesia 
acompanyat de la música de pau terol i maridat amb vins D.o. 
tarragona. A través de les opinions d’un grup de persones es 
desenrotlla, com si fos un cabdell, la vida d’un prohom, Benito 
Sugranyes, que va fer fortuna a Amèrica, a Lousiana. Benito ha estat 
trobat mort al Club de Jazz, local que va crear per importar aquest 
tipus de música per donar-lo a conèixer a Tarragona. Amb el que 
conten els personatges, descobrirem qui era i de passada intentarem 
endevinar qui el va poder matar.

nits Dixie

frontErazul
22 h · Galeria tarraco · c. Mare de Déu del Claustre, 3
Organitza: Galeria Tarraco

Fronterazul es comença a forjar entre Tarragona i Mallorca l’estiu de 
2013 com a plataforma experimental per a músics de jazz i de flamenc 
que col·laboren de forma flexible per crear música amb personalitat 
pròpia. Temes originals, referents del flamenc jazz, estàndards de jazz 
amb mètrica i picades d’ullet al flamenc.
Manuel Carmona, guitarra clàssica
Samuel Garcia, trompeta
Marco Boi, contrabaix
Ramón Díaz, bateria
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Dixie Jam sessions

wHynot trio amb convidat EspEcial jorgE varEla
22 h · sala Vaqueria · c. Rebolledo, 11
Gratuït · Organitza: Vòrtex i Sala Vaqueria

Un repertori de mescles de temes propis compostos pel trio amb 
estàndards de jazz com ‘Nothing Personal’, de Don Grolnick; ‘Minor 
Blues’, de Kurt Rosenwinkel; ‘So What I All Blues’, de Miles Davis; ‘Every 
Body’s Party’, de John Scofield... 

Jose Seguido, guitarra
Oleg Velázquez, baix elèctric
Víctor Syntik, bateria
Convidat especial: 
Jorge Varela, piano

nits Dixie

orgàsmic trio
22:30 h · pub Highland · Rambla Vella, 9
Gratuït · Organitza: Pub Highland

Orgàsmic Trio és una banda 
que neix a l’escola superior 
Taller de Músics de Barcelona 
amb la voluntat de rememorar 
les formacions d’òrgan trio, 
molt populars durant els anys 
50 i 60, de la mà d’organistes 
com Jimmy Smith. La banda 
ofereix un repertori basat en 
estàndards del jazz però sempre 
buscant l’essència del blues i 
del soul que tant caracteritzava 
totes aquestes formacions.

Llorenç Barceló, hammond
Jordi Mestre, guitarra
Gerard Masip, bateria

nits Dixie

a la carta
22:30 h · Bar 24 · c. Major, 24
Gratuït · Organitza: Bar 24

Aquesta formació ofereix música de qualitat, 
estàndards del jazz tractats des de la visió de la 
formació sense bateria. 

Javi Bofarull, clarinet, saxo alt i tenor
Josep Pere i Juárez, guitarra clàssica i elèctrica
Artemi Agràs, baix

sopars Dixie / la CantonaDa Creole

pacHEco & ordax dúo
23 h · la Cantonada · c. Fortuny, 23
Organitza: La Cantonada
Reserves i més informació a: 877 06 21 61

Dixie al Carrer

stromboli jazz band
11 h · itinerant rambla nova – mercat Central 

Primera cercavila a ritme de dixieland amb Stromboli Jazz Band, un 
grup de jazz format per músics del Camp de Tarragona, professionals 
en actiu, que es dediquen a la música de fa molts anys. Amb una 
àmplia formació i experiència en el món del jazz (i també del clàssic), es 
defineixen com a polivalents. Han format part de diferents formacions 
i continuen estudiant, aprenent i generant nous projectes.

Divendres 11
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Dinars Dixie

raül cid i josué garcía
14 h · restaurant la Catedral · c. de les coques,9 
Organitza: Restaurant La Catedral

tarDes De BiG BanD

big band dE l’Estudi 
dE música
18 h · antiga audiència  
Pl. del Pallol, 3

La Big Band de l’Estudi de Música va ser creada l’any 2006 per la 
necessitat que els alumnes adults de tots els nivells i edats toquessin 
en diferents formacions i coneguessin diferents estils. Durant aquests 
anys han realitzat concerts dins la programació de l’escola i en diverses 
poblacions de les comarques tarragonines. Durant el curs 2011-2012, 
junt amb el treball per ampliar i millorar el repertori, van estrenar el 
musical Tarragona-Reus, una lluita per les ones.

setmana Cultural De l’aula De músiCs

Mastrerclass per Joan Terol, Pau Terol i Joan 
Motera: “Eines per enriquir una melodia”
18:30 h · aula de músics · c. Ramón i Cajal, 62
20 € · Reserves a: 977 22 23 03 · info@aulamusics.cat

Grans ConCerts al teatre metropol

rogEr bEnEt i la vicEns martín drEam big band
20 h · teatre metropol · c. Rambla Nova 46
12 € / 28 € abonament Dixie pels tres grans concerts al metropol
Venda d’entrades a les taquilles del Metropol / www.tarracoticket.cat/ www.atrapalo.com

Roger Benet i la Vicens Martín Dream Big Band · Ciutòpolis 

Roger Benet, cantautor, i 
Vicens Martín, guitarrista, 
arranjador i director, es 
troben en aquest concert 
únic i explosiu que situarà 
en una mateixa escena 
les cançons del nou disc 
del particular creador 
tarragoní, Ciutòpolis, amb 
els sofisticats arranjaments 

escrits especialment per a l’exquisida Dream Big Band de Vicens 
Martín. Una sinèrgia musical cap aquesta ‘ciutat utopia’ en la qual tots 
volem acabar vivint.

Roger Benet, el ‘cantautor més original del panorama musical català’ 
(Joan Reig, Els Pets), el ‘Frank Zappa català’ (Albert Puig, iCat fm), 
celebra aquest 2013-2014 els seus deu anys de trajectòria. Un dels 
punts forts de la celebració d’aquests deu anys és la sortida del seu 
nou disc, l’òpera rock Ciutòpolis.

Vicens Martín ha estat el creador i director durant deu anys de l’Original 
Jazz Orquestra del Taller de Músics. La seva música i arranjaments 
han farcit la major part dels projectes que aquesta big band ha 
desenvolupat, com Huellas XL, de Jorge Pardo, les col·laboracions amb 
Perico Sambeat i Big Mama Montse, o l’homenatge a Django Reinhardt. 
Martín va formar la seva pròpia orquestra, la Dream Big Band, amb 
alguns dels millors músics de Catalunya. Amb aquesta formació, ha 
editat el CD Els fruits saborosos (amb la col·laboració de Gemma Abrié 
a la veu), amb poesies de Josep Carner musicades i arranjades per ell 
mateix, projecte guardonat amb els premis Enderrock a la millor nova 
proposta de jazz i al millor directe de jazz de l’any 2013.
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nits Dixie

mattHEw simon quartEt
21 h · Bebop · Pl. Sedassos 26, Baixos 
4 € · Aforament limitat 70 persones · Organitza: BEBOP

Quatre dels millors músics del panorama del jazz estatal s’han unit 
per presentar-nos aquest projecte liderat pel ja conegut trompetista 
californià Matthew Simon. En aquesta aventura en format de quartet, 
Simon ens presenta un recorregut per la història del jazz des de la 
visió dels trompetistes, de Louis Armstrong, a Freddie Hubbard, Chet 
Baker, Lee Morgan, Clark Terry, Kenny Dorham, Roy Aldridge, Clifford 
Brown, Miles Davis, Harry ‘Sweets’ Edison… Simon, però, no observa 
només els temes que ells solien tocar, sinó que també s’atreveix amb 
composicions o arranjaments de compositors que eren trompetistes, i 
els aplica actualment en aquesta formació de quartet.

El so fresc i pur és una de les armes del quartet, i sempre, per davant, 
trobem també la ja coneguda sonoritat de la trompeta i el flugelhorn 
de Matthew Simon.   

Matthew Simon, trompeta i flugelhorn (California, EEUU)
Federico Mazzanti, piano (Argentina) 
Manuel Krapovickas, contrabaix (Argentina)
Oriol González, bateria (Catalunya)

sopars Dixie/ la CantonaDa Creole

jazz antic sitgEs i dixiEland intErnacional tarragona
21 h · la Cantonada · c. Fortuny, 23
Organitza: La Cantonada
Reserves i més informació a: 877 06 21 61

Jazz antic sitges meets Festival internacional Dixieland de tarragona
El Festival Jazz Antic Sitges desembarca a Tarragona! Del 24 al 27 d’abril 
podreu visitar aquest festival creat el 2013 amb molta empenta. Aquest 
any, sitgetans i tarragonins aficionats al jazz antic es trobaran en dos 
concerts – jam session, el dia 11 d’abril a Tarragona i el dia 25 d’abril a Sitges.
Tota una festa i un motiu d’alegria per aquests festivals que aposten 
per fomentar l’aprenentatge del jazz clàssic entre els més joves!  

sopars Dixie

raül cid i josué garcía
21 h · Casino de tarragona · Rambla Vella, 2
Organitza: Casino de Tarragona

sopars Dixie

pig fat
21:30 h · restaurant ares · Avinguda Sant Bernat, 3
Gratuït · Organitza: Restaurant Ares

sopars Dixie

xwing
21:30 h · Da nicola · c. Comte de Rius, 11
Organitza: Da Nicola

Dixie Jam sessions

wHynot trio amb convidat 
EspEcial jorgE varEla
22 h · sala Vaqueria · c. Rebolledo, 11
Organitza: Vòrtex i Sala Vaqueria
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nits Dixie

tHE fEos’ ExpEriEncE
22 h · Bar Quim i wan de Fu · Pl. de la Font
Organtizen: Quim i Wan de Fu

nits Dixie

frontErazul
22:30 h · Cafè metropol · Rambla Nova, 46
7 € · Organitza: Cafè Metropol

nits Dixie

funk cakE quartEt
22:30 h · Bar malabar · c. La Nau, 9
Gratuït · Organitza: Bar Malabar

Funk Cake és una proposta fresca 
de clàssics de la música negra, amb 
Camilo Rey al saxo acompanyat de 

Joan Clavé als teclats, Pepe Fernández a la bateria, i Rai Corbella al baix 
elèctric. Aquests quatre músics de la província de Tarragona ofereixen una 
trepidant selecció de funk, soul i jazz per no parar quiet.

nits Dixie

nEw concEpt quartEt
22:30 h · Bar 24 · c. Major 24
Gratuït · Organitza: Bar 24

David Carnicer, baix elèctric · Manolo Valero, bateria i percussió 
Albert Abelló, piano · Debbie Palfreyman, veu 

sopars Dixie/ la CantonaDa Creole

jazz antic sitgEs i dixiEland intErnacional tarragona
23 h · la Cantonada · c. Fortuny, 23
Organitza: La Cantonada
Reserves i més informació a: 877 06 21 61

soul City

tHE ExcitEmEnts
23 h · sala Zero · Carrer de Sant Magí, 12
12€ anticipada · 15 € taquilla · Entrades a la venda a:
http://entradium.com, La Cantonada i Shiva Golosinas Musicales
Organitza: Vòrtex

Aprofitant l’obertura estilística del Festival Internacional de Dixieland 
de Tarragona per a l’edició de 2014, Vòrtex, el Cau i la Vaqueria ens 
proposen un cicle de música soul en viu en el si del festival.

A principis de 2010, va 
néixer a Barcelona el 
remolí sonor conegut com 
The Excitements, amb un 
còctel de rhythm’n’blues 
i soul a l’estil de la vella 
escola que va deixar 
bocabadat el públic 
espanyol i poc després 
l’europeu. Des de llavors, 

la banda ha portat el seu potent conjunt a un gran nombre de 
macrofestivals i festivals especialitzats, compaginant una gira molt 
concorreguda pels grans circuits de clubs europeus. 

Està format per l’explosiva veu de la seva líder, Koko-Jean Davis, les 
sis cordes d’Albert Greenlight a la guitarra principal i Adrià Gual 
a la guitarra rítmica, la secció rítmica eixordadora conduïda per 
Marcial García (bateria) i Daniel Segura (baix), i per últim, però no 
menys important, la veu commovedora de Nico Rodríguez Jauregui 
al saxo baríton i Marc Lloret al saxo alt. La banda aporta un energètic 
espectacle que comprèn el més autèntic i furiós R&B combinat amb 
algunes balades i una presentació lliurada sense pietat que convida el 
públic a una de les millors festes que es puguin trobar.

Etta James, Ike i Tina Turner, els principis de James Brown, o Sugar Pie 
de Santo són alguns dels noms que us donaran una pista del so de 
The Excitements, sempre fidels al tradicional R&B i soul dels EUA.
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Dixie GolFes

mattHEw simon quartEt
23 h · Bebop · Pl. Sedassos 26, Baixos 
4 € · Aforament limitat 70 persones · Organitza: BEBOP

Dixie Jam sessions

sit jazz band
01 h · Colla xiquets de tarragona · c. Santa Anna, 1
Gratuït

Dixie & Callos

tHE fEos’ ExpEriEncE
10 h · el Cortijo  
c. Rebolledo, 27
Organitza: Bar el Cortijo

The FEOS’ Experience és un quartet de jazz amb vocació popular. Són 
el Miquel Prats ‘Miqueló’, a la bateria; el José Gómez Martos ‘Viki’, 
a la tuba; el José Luis Lete, a la guitarra, i el José Gómez Rodríguez 
‘Moluco’, al saxo. Aquesta formació es planteja poder fer jazz al 
carrer o en petites sales, acústic, proper, sense amplificació ni aparells.

El repertori dels The FEOS’ Experience és variat i sorprenent, sense 
prejudicis, i fuig d’elitismes per arribar a tots els públics. Per això, ens 
conviden a fer un viatge ple de contrastos per músiques molt diferents, 
amb  moments més intimistes i d’altres de més expansius, amb temes 
greus, profunds, al costat d’altres d’absolutament desvergonyits i 
descarats. Volen divertir-se i transmetre energia i bones sensacions a 
qui els escolta! 

Dit xx anys/ Dixie al Carrer

cEntEnari jazz-dixiEland
11 h · passeig del serrallo al moll de Costa 
Col·labora: Port de Tarragona

Veniu al moll de pescadors del Serrallo a 
reviure l’època en què va néixer el dixieland i
el jazz a Nova Orleans. Tindreu l’oportunitat 
de pujar a la golondrina amb música en 
directe, amb les bandes Pixi Dixie Band i 
Sitjazz Band.

Jam està Bé

mastErclass dE  joan cHamorro  i andrEa motis
11 h · Cafè metropol · Rambla Nova, 46
20 € · Organitza: Cafè Metropol 
+ info i reserves a: lacuriosa.sc@gmail.com 

Masterclass de Joan Chamorro i Andrea Motis: 
L’important és el camí, no la meta
Sant Andreu Jazz Band: 
El camí per aprendre música d’una manera diferent

Una masterclass per aprendre música escoltant música, escoltant l’oïda 
interna, la memòria auditiva i la importància del cant. La música com un 
llenguatge més! Aprendre la importància dels inicis amb l’instrument, 
l’assentament de bons hàbits (en els diferents aspectes, tant tècnics, 
com artístics i emocionals), el treball en grup, la improvisació, el valor 
del present, el treball amb diferents edats i nivells. I també els valors 
més enllà de la música: solidaritat, respecte, esforç, concentració, 
aprendre a compartir i delegar, aprendre a liderar i també a formar 
part d’un tot, energia positiva, il·lusió, passió per allò que fas!

Vermuts Dixie

raül cid i josué garcía
11:45 h · ona restaurant Husa imperial tarraco  
Pg. de les Palmeres s/n · Organitza: Ona Restaurant

Dissabte 12
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Vermuts Dixie

pig fat
12:30 h · la taverna del Circ 
Baixada Peixateria, 8
Gratuït 
Organitza: La Taverna del Circ

Pig Fat és el record de les galetes prohibides al plaer de les quals et 
rendies quan la mare no era a casa, la porta astral a la Nova Orleans dels 
anys trenta. Un so cru de ritmes dièsel en què cada nota és un espasme 
més del teu propi ritual vudú. En el marc del Festival, Pig Fat presenta el 
seu disc Shadow of the Night.

Vermuts Dixie

3 jazz
12:30 h · Bar la pepita · Pl. Verdaguer, 9
Gratuït · Organitza: Bar la Pepita

Contrabaix, piano i saxo interpretaran temes de totes les èpoques del jazz.

Vermuts Dixie

dixiE mania 
13 h · passeig del serrallo · 
Col·labora: Port de Tarragona

La Dixie Mania està formada 
per un total de sis músics amb 
una gran trajectòria musical 
en diferents estils de música: 
pop, rock, latin, jazz, etc. 
L’any 2009 un grup d’amics es 
reuneixen per crear aquesta 
nova formació musical que es 
basa en la música dixieland 
dels inicis del s. XX.

Vermuts Dixie

tHE fEos’ExpiriEncE
13 h · Bar melic - Bar Quattros · Pl. de la Font
Organitza: Bar Melic i Bar Quattros 

Dinars Dixie

dinar popular amb música En dirEctE
13:30 h · Cafè metropol · Rambla Nova, 46

Dinars Dixie

raül cid i josué garcía
14 h · Cal peter · c. del Cós del Bou, 8
Organitza: Cal Peter

tarDes De swinG ClanDestí

a les CinC...CaFè, Copa i swinG!
17 h · davant el Casal de la sageta de Foc · c. Enrajolat
Organitzen: Tgn Swing i Casal la Sageta de Foc.

tarDes De BiG BanD

la small band
18 h · antiga audiència · Pl. del Pallol, 3

La Small Band, Orquestra de Joves Intèrprets de Tarragona, neix 
a Roquetes l’any 2012, impulsada per diversos músics professionals 
i estudiants de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona. Sota la 
coordinació i la direcció de Francisco Lleixà i Ivan Benet, es va donar 
a conèixer amb el nom de Small Band Roquetes, com a agent cultural 
aplegant joves d’entre 18 i 35 anys de la província de Tarragona.

La Small Band, doncs, es constitueix com l’Orquestra de Joves 
Intèrprets de Tarragona l’any 2014. Units amb la música des d’una 
perspectiva jazzística, volen donar a conèixer la música de big band 
des d’una vessant juvenil i ‘freelance’.
Direcció Ivan Benet Querol

Ariel Vigo, saxo tenor
Jordi Griso, trompeta
David Calve, trombó
Joan Margalef, tuba
Llorenç Fernandez, banjo
Paco Martín, washboard
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tarDes De Dixie

xaviEr pié i macc, prEsEntació rutEs
18 h · Capsa de música · Av. Vidal i Barraquer, S/N M1
Gratuït

Xavier Pié (saxo soprano) i 
MACC (guitarres i Fx) porten 
a terme des de l’any 2000 un 
treball conjunt de recerca i 
interpretació d’espais sonors 
utilitzant els seus respectius 
instruments i la inspiració com 
a premissa principal.

En aquesta ocasió ens 
presenten el seu nou CD, Rutes, 
integrat per composicions 
pròpies, fruit del treball realitzat 
durant aquests darrers anys. 

La música improvisada per aquests dos músics segueix evolucionant, 
sense perdre mai la seva bellesa intrínseca, profunda, hipnòtica, amb 
corrents electròniques que duen a atmosferes plenes d’una energia 
suau, de vegades amb pinzellades d’espai. 
MUSICNEWS  May 15, 2001  

tarDes De BiG BanD

la tgn big band amb txEll sust
18 h · teatre magatzem · c. Fortuny 23
8 € · Entrades anticiapades a la venda al bar La Cantonada, c. Fortuny 23

La TGN Big Band, dirigida per Jordi Grisó, ha creat un nou espectacle 
amb arranjaments del mateix Jordi Grisó i la col·laboració de la 
reconeguda cantant Txell Sust, que s’ha mogut per les files del pop, el 
jazz i el funk en formacions com August Tharrats Blues Trio-Blue Time 
(1995), Gran Hotel Navarra (1997), Non Stop (2003), Free Love Makers 
(especial TV3-1996), La Vella Dixieland-Hot Time (1999) o Alejandro Sanz.

Grans ConCerts al teatre metropol
seCCió FrinGe

xavi torrEs trio fEat: pErico sambEat i llibErt fortuny
20 h · teatre metropol · Rambla Nova, 46
12 € / 28 € abonament Dixie pels tres grans concerts al metropol
Venda d’entrades a les taquilles del Metropol / www.tarracoticket.cat/ www.atrapalo.com

Amb el suport del Festival de Dixieland 
de Tarragona, Xavi Torres Trio ha 
organitzat un concert molt especial 
amb la col·laboració de dues de les 
figures més rellevants del jazz nacional 
i internacional, dos saxofonistes fora 
de sèrie com són Perico Sambeat i 
Llibert Fortuny.

El jove pianista tarragoní Xavi Torres és un dels músics més destacats i 
amb més projecció de les noves fornades, que, juntament amb la parella 
rítmica formada pel contrabaixista banyolí Vic Moliner i el bateria 
reusenc Joan Terol, lidera el seu propi trio, una formació estable i amb 
recorregut en diferents festivals i sales del país, així com actuacions 
a Amsterdam, on actualment resideixen dos dels seus integrants.

En aquest concert, a més, tindrem el plaer d’escoltar els saxofonistes 
Perico Sambeat i Llibert Fortuny com a línia davantera del quintet. 
Sambeat està considerat un dels més grans músics de jazz espanyols. 
Versàtil i prodigiós, s’ha guanyat a pols un enorme prestigi per la seva 
extraordinària trajectòria professional, reconeguda amb innombrables 
premis i amb més d’un centenar d’enregistraments (una vintena com a 
líder) de la mà de les més grans figures mundials, com Brad Mehldau, 
Pat Metheny o Tete Montoliu. El saxofonista Llibert Fortuny, magnífic i 
polivalent músic immers en gran varietat de projectes, amb una extensa 
i admirable trajectòria, i amb un gran nombre de treballs i projectes 
com l’Electric Quintet, la Big Band XXL o Triphasic, és, sens dubte, una 
de les figures del jazz català amb més reconeixement internacional. 

Aquest vespre gaudirem d’una formació de luxe que inundarà el teatre 
d’energia i molta música.
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sopars Dixie
la CantonaDa Creole

diorama 
21 h · la Cantonada  
c. Fortuny, 23
Organitza: La Cantonada

Diorama és un grup musical que interpreta un variat repertori, tant 
d’estàndards i versions de temes tradicionals, com de temes propis. El 
seu estil, molt obert i en constant evolució, inclou versions de temes 
típics de New Orleans, amb altres de jazz manouche i de jazz clàssic, 
alguns temes propis de folk-acoustic-jazz i, fins i tot, temes del folk 
rural americà o de la música irlandesa.

Josep Lluís Lázaro, guitarra, mandolina, banjo i ukelele
Germán Bes, piano 
Eva Garín, trombó i clarinets 
Bernat Guarné, clarinet
Pepe Cerón, guitarra 
Ferran Díez, guitarra, baix i veu 
Jesús Portella, washboard, percussions i veu

sopars Dixie 

xwing
21:30 h · Da nicola · c. Comte de Rius, 11
Organitza: Da Nicola

nits Dixie

pig fat
22 h · Bar la pepita · Pl. Verdaguer, 5
Organitza: Bar la Pepita

sopars Dixie

raül cid i josué garcía
22 h · palau del Baró · c. Santa Anna, 3
Organitza: Palau del Baró

Jam està Bé

jam Està bé  amb joan cHamorro, andrEa motis, amb xavi 
torrEs (piano) i joan tErol (bateria) 
22:30 h · Cafè metropol · Rambla Nova 46
10 € · Organitza: Cafè Metropol 
+ info i reserves a: lacuriosa.sc@gmail.com 

Una jam session sense precedents 
amb Joan Chamorro i 
Andrea Motis, acompanyats per 
Joan Terol i Xavi Torres, dos dels 
músics més joves del Camp de 
Tarragona, reconeguts ja a nivell 
internacional tot i la seva curta edat.

El grup neix l’any 2009 com una 
formació variable que va del trio 
al quintet i a la big band, i on 
trobem músics de qualitat més que 
contrastada com Ignasi Terraza al 
piano, Josep Traver a la guitarra, 
i Esteve Pi a la bateria. La relació 
artística entre Chamorro i Motis 
es remunta als orígens de la Sant 
Andreu Jazz Band, big band de 
joves entre set i divuit anys que 
dirigeix Chamorro i de la qual Motis 
forma part des dels deu anys i on, 
amb tretze anys, comença a cantar.

Joan Chamorro, saxos baix, baríton, tenor, alt i soprano, clarinet, 
clarinet baix, flauta, corneta, contrabaix i veu
Andrea Motis, trompeta, saxos alt i soprano i veu
Xavi Torres, piano i teclat
Joan Terol, bateria
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nits Dixie

tHE soulman quartEt 
22:30 h · Bar 24 · c. Major, 24

The Soul Man Quartet és un show musical que combina clàssics del 
soul, el rhythm’n’blues, el funky i el rock’n’roll amb un toc d’humor i 
desimboltura. Han vingut a salvar la teva ànima...

Alex The Soul Man, veu 
Ruben Goldfinger, piano
Camilo King, saxo 
Toni Wonderhands, bateria

sopars Dixie / la CantonaDa Creole

diorama 
23 h · la Cantonada · c. Fortuny, 23
Organitza: La Cantonada
Reserves i més informació a: 877 06 21 61

soul City

al supErsonic & tHE tEEnagErs
23 h · sala Vaqueria · c. Rebolledo, 11
10 € anticipada · 12 € taquilla · Entrades a la venda a: 
http://entradium.com, La Cantonada i Shiva Golosinas Musicales
Organitza: Vòrtex i Sala Vaqueria 

ready for soul!
The Teenagers, com se’ls coneix en el circuit soul, són actitud visceral, 
autèntica i creïble en un món en què el ‘posat’ és sovint més important 
que el criteri musical o la qualitat. Des que es van formar ja fa anys 
en un reformatori de Granada, van tenir clar d’on venien les seves 
influències i cap a on es dirigeix la seva mirada: primer de tot, el soul 
afroamericà dels anys seixanta i setanta. El seu ventall musical i gustos 
musicals personals, però, van molt més lluny i es passegen pel jamaicà 
o les arrels del soul i el rhythm’n’blues i tot el desenvolupament 
posterior de la música negra americana. Estimen el northern soul: la 
música i la seva cultura. Quan els pregunten quina classe de banda 
són, ells contesten: “Nosaltres no fem soul, el soul ens fa a nosaltres.” 

Han acompanyat figures llegendàries del soul dels seixanta, com 
Tommy Hunt, Dean Parrish o PP Arnold, i el seu primer single es va 
esgotar poques setmanes després d’aparèixer. A més, va rebre el 
premi al millor disc de música urbana de 2010 en els Premis de la 
Música Independent de la UFI. 
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Dixie GolFes / Dixie Jam sessions

la banda dE la maría
01 h · Colla Jove xiquets de tarragona · c. Cós del bou, 23

Aquest any tornen al Dixie 
La Banda de la María. 
Obriran la jam session 
amb un concert ple 
d’humor i de música 
frenètica que no et deixarà 
estar quiet ni un segon.

La Banda de la María neix a Sevilla l’any 1997 a partir de l’impuls d’un 
actor, un pallasso i un músic de teatre amb ganes de fer música al carrer. 
Des del seu origen ha mantingut sempre la mateixa formació tímbrica: 
una secció de saxos, una altra de metalls (trompeta i trombó), un set 
de percussió, un helicó en el baix i un cantant-animador amb megàfon.

Però la veritable característica de La Banda de la María és la seva 
versatilitat, originada en la variada procedència dels seus membres: 
músics-actors, actors-músics, músics de conservatori, de jazz, de 
rock... La Banda de la María pretén la difusió i assentament de la 
música d’humor, teatral i de carrer com a forma d’expressió.
 
Manuel Soldà, helicó 
Juan Antonio Martín, trombó
Daniel Seda, trompeta
Miguel A. Comesaña, saxo soprano i tenor
Mercedes Bernal, saxo alt
Daniel Navarro, saxo tenor
Javier Ortí, saxo tenor i soprano
Fernando Vega, caixa i percussions
Fernando García Conde ‘Percu’, bombo i percussió ètnica
Alex O’Dogherty, megàfon i trompeta 

Dixie al Carrer

small rivEr brass band
11 h · itinerant: pl. del rei - pl del Fòrum - pl. les Cols - c. major - pl. del la Font

L’Small River Prison Band és un nou espectacle estrenat el 2014, 
dissenyat especialment per a cercaviles i animacions, en el qual la 
banda incorpora un actor en xanques. El fil argumental, més teatralitzat, 
tracta d’un funcionari de presons (policia), que treu els reclusos (vestits 
a l’estil més americà) de la presó, per realitzar un trasllat d’instruments 
a un altre centre penitenciari. Aquests li faran la vida impossible, creant 
situacions divertides i destapant el talent musical dels presos, que es 
neguen a desprendre’s dels seus instruments per cedir-los a interns 
d’una altra presó. Divertiment general garantit!

Xavi de la Salud, trompeta i flugel
Emilio Cabello, clarinet i saxo tenor
Enrique Ordax, saxo tenor i baríton
Aureli Andrés, trombó de bares 
Toni Xisvert, tuba
Josep Campiña, caixa i plats
Fernando Garcia-Ramos, bombo i plats
Sergi Andreu, guitarra i banjo
Héctor de la Salud, actor

Diumenge 13 
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Dixie al Carrer

la banda dE la maría
12 h · itinerant: pl. de la Font - rambla nova - pl. Verdaguer - pl. de la Font

Vermuts Dixie

krakout
12:30 h · kuboking · c. Nazaret, 14

Vermuts Dixie

stromboli jazz-band
12 h · txar3verd · Pla de la Seu

Vermuts Dixie 

tHE fEos’ ExpEriEncE
13 h · pl. de la pagesia
Col·labora: Bar l’Espardenya

piCniC Dixie
Parc de l’Amfiteatre

14 h  small rivEr brass band
15 h  la banda dE la maría

Vermuts Dixie

sax ars band
15 h · pl.  del Fòrum
organitza: asCom Forum

Big Band de Reus en que la base són els saxòfons. 
Música de Jazz estàndards, blues i swing

tarDa De swinG

esColtem i Ballem swinG (linDy-Hop) en DireCte amB 

la big band dE l’aula dE músics i els tgn swing HoppErs dEligHt
plaça dels sedassos · Organitza: Bebop i Tgn Swing

18 h Actuació de la Big Band Aula de Músics de Tarragona, amb 
repertori d’estàndards de swing coneguts i balls a plaça amb 
l’associació TGN Swing i tothom que s’hi vulgui apuntar!

19 h Classe de lindy hop oberta a tothom amb els professors Pol Prats 
i Sara Planas. 

20 h Gran fi de festa swing amb ball obert a tothom amb el 
potent septet de vent i base TGN Swing Hoppers Delight, 
amb Xavi de la Salud (trompeta), Enrique Ordax (saxo tenor), 
Emilio Cabello (clarinet), Camil Burato (trombó), Jorge Varela 
(piano), Fernando García-Ramos (bateria) i Joan Pinós (contrabaix).
El repertori contindrà peces de Fletcher Henderson, Benny Goodman, 
Duke Ellington o Count Basie entre d’altres. Entremig, per berenar i 
amenitzar la vetllada, tindrem una tapa temàtica elaborada per Bebop, 
basada en cuina criolla de Nova Orleans, a un preu mòdic.

nits Dixie

aduna
21 h · Galeria tarraco · c. Mare de Déu del Claustre, 3

Quintet d’afro-latin jazz. Les músiques viatgen, i nosaltres viatgem 
amb elles en aquest ventall de ritmes i influències diferents, des del 
flamenc, els ritmes brasilers o cubans, fins a l’Àfrica com a referència 
mare, creant un estil fresc, amb directes plens d’ improvisació i un so 
càlid. El groove està servit.
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soul City

marina bbfacE & tHE bEatroots (girona)
21 h · sala el Cau · c. Trinquet Vell, 2
10 € anticipada · 12 € taquilla · Entrades a la venda a: 
http://entradium.com, La Cantonada i Shiva Golosinas Musicales
Organitza: Vòrtex i Sala el Cau 

Nova banda de funk i soul formada per Marina BBface (excantant de 
The Pepper Pots) i membres de Cardova, Sol Lagarto o Chocadelia 
Internacional. Juganers com el funk, intensos com el soul i descarats 
com el rock, s’uneixen per cercar una sonoritat pròpia i per la necessitat 
de compartir-la amb el públic més apassionat. En aquest concert 
ens obsequiaran amb un repertori escollit amb cura i originalitat, 
recomanat per a melòmans, nocturns, ballarins i vitalistes.

 

exposiCions
LA DIXIE A LA LLIBRETA, de Jordi Llort Figuerola 
http://www.llortfiguerola.blogspot.com.es/
Cafè metropol · Rambla Nova, 46 · Horaris obertura al públic: De dimecres a 
diumenge de 19 a 24 h, dijous de 19 a 02 h i divendres i dissabte de 19 a 03 h

Festival Internacional Dixieland de Tarragona “XX anys d’història”
Recull dels cartells de totes les edicions del Dixieland.
antiga audiència · Pl. del Pallol, 3 
Horari obertura al públic: de dilluns a dissabtes de 9 a 21 h. Diumenges de 9 a 15 h

MúSICS, del pintor Màrius-Arts
Bebop · Pl. Sedassos 26, Baixos
Horari d’obertura al públic: de dijous a diumenge de 19 a 03 h

el DixielanD al teu mòBil
 
Per seguir tots els actes del Festival Dixieland, l’Ajuntament de Tarragona posa a la 
vostra disposició de manera gratuïta l’app agenda Cultural de tarragona, que, a 
banda d’oferir-vos el programa oficial del festival permanentment actualitzat, us 
continuarà informant de l’activitat cultural que hi ha a la ciutat durant la resta de 
l’any. Una eina de referència per conèixer l’última hora de la programació, marcar-
vos els actes preferits al vostre calendari, cercar-los i compartir-los a les xarxes.

sou Fans Del Dixie? sou Fans De tarraGona?

Si voleu recomanar cultura i Dixieland, els actes del festival que més us 
emocionen i diverteixen, us convidem a utilitzar l’etiqueta #FandetGn en les 
vostres piulades a Twitter, en els posts a Facebook i també a les imatges que 
compartiu a Instagram. Les fotografies que etiqueteu a Instagram, a més, optaran 
a guanyar un passi per al Festival Tarraco Viva 2014. La informació sobre aquest 
concurs fotogràfic mensual la podeu trobar a http://tblog.tarragona.cat i a 
http://fandetgn.tarragona.cat.

el tuitare ConViDat

Enguany us proposem que seguiu atentament el Twitter de 
Tarragona Cultura (@tGncultura), on, a banda de l’agenda 
d’actes diària, podreu conèixer, en missatges de 140 
caràcters, les recomanacions del nostre tuitaire convidat: 
Roger Conesa. Ell ens guiarà pel “seu” Dixieland i segur que 
en descobrim nous aspectes i detalls. Les seves piulades 
aniran signades amb les sigles rC.

el FaCeBook Del DixielanD

Des de la pàgina oficial del Dixieland a Facebook (https://www.facebook.com/
DixielandtGn) tindreu accés a imatges, vídeos i concursos relacionats amb el 
Festival. Des d’allà, doncs, podreu viure i reviure l’ambient i les emocions tan 
intenses i especials que es generen durant aquells dies.
Etiquetes oficials: #DixietGn i #FandetGn
Xarxes Cultura: @tGncultura
 

37



38

· organitza

· amb el suport de

· Mitjans Oficials 

espais DixielanD 

 1   antiga audiència 
 2   aula de músics
 3   Bar el Cortijo
 4   Bar malabar
 5   Bar la pepita
 6   Bebop
 7   Cafè metropol
 8   la Cantonada
 9   Capsa de música
10   Casino de tarragona
11   Colla xiquets de tarragona
12   Colla Jove xiquets de tarragona
13   Cot, teatre el magatzem
14   Creperia el tol
15   pizzeria Da nicola
16   pub Highland
17   restaurant ares
18   restaurant Cal peter

19  restaurant la Catedral
20  sala el Cau 
21  sala Zero
22  sala Vaqueria
23  sirco airlines
24  Bars melic i Quattros
25  teatre metropol
26  Bar 24
27  ona restaurant
28  palau del Baró
29  kuboking
30  txar3verd
31  Casal sageta de Foc
32  Bar Quim i wan de Fu
33  Galeria tarraco
34   la taverna del Circ
35   passeig serrallo
36   Parc Amfiteatre
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19

3033
3432

32

35

36

4

182023

24

25

26
27

28

21 22

5

6

7

8

9

10

11

12

15

13

p

39

· Disseny: la mo · www.flickr.com/moespasa · www.domestika.org/moespasa
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