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DOCULTURA
"S’ha de potenciar la cultura, 

ja que la gent SenSe cultura eStà venuda" 

Quina és la teva trajectòria pro-
fessional dins el món de la mú-
sica?
Vaig començar estudiant músi-
ca al Conservatori de Tarragona 
quan tenia 6 anys, primer solfeig 
i  piano, i després harmonia, cant 
coral... Fins que ja vaig passar a 
formar part de diversos grups de 
xaranga, ska, dixie o rock de la 
ciutat, mentre em formava amb el 
trombó a la Banda Unió Musical 
de Tarragona i amb altres instru-
ments de percussió. També he fet 
de músic de bodes, comunions, 
de processons... Una mica de tot.

Quan es va formar Stromboli Jazz 
Band? I quin és el seu objectiu?
El grup com a tal es va formar a 

"Encomanem alegria"

J. Sardiña

raül cid líder Stromboli jazz Band

Stromboli Jazz Band és una formació de dixie que acaba d’aparèixer a l’escena musical tarragonina, i el proper 13 de maig 
actua al Auditori Santa Llúcia de Reus, on demostrarà al públic assistent que no només ofereixen música, sinó  també molta 

diversió. Raül Cid és l’alma mater i trombó del grup.

finals de l’any passat, però fins 
al febrer d’enguany no ens vam 
presentar en societat. O sigui que 
encara estem en la fase de donar-
nos a conèixer fent molta promo-
ció i concerts. El nostre objectiu 
és oferir un bon producte i que la 
gent s’ho passi bé, escoltant-nos 
i veient-nos. No hi ha una barrera 
entre nosaltres i el públic, i enco-
manem alegria.  

Amb quants membres compta 
la banda i quins instrument la 
formen?
És un grup modular. De base som 
cinc, però pot variar el número 
depenent del tipus de concert, 
l’espai, el pressupost... I els ins-
truments són la trompeta (Josué 
García), el trombó (Raül Cid), 
saxo (José Gómez ‘Moluco’), 

banjo (Ton Solé) i tuba (Ismael 
Carles). El fet de conèixer-nos la 
majoria d’abans ens ha ajudat a 
cohesionar millor la banda. 

Quines són les vostres influèn-
cies musicals?
Les nostres influències van des de 
la música soul al gospel, passant 
pel funky o les bandes sonores de 
pel·lícules. 
Tot i ser una banda de dixie, to-
quem molts estils que és el que 
ens agrada. 
El nostre repertori és molt ampli i 
evoluciona en cada concert, depe-
nent de la resposta del públic. 

Quina ha estat la resposta del 
públic fins a la data?
La veritat és que molt bona. Fa 
molts anys que ens dediquem a 

això i sabem el que vol i el que li 
agrada al públic. És molt impor-
tant trencar el gel i fer participar al 
públic perquè s’ho passi bé. 

Què va suposar per vosaltres 
perdre el Festival de Dixie de 
Tarragona?
Va ser un cop molt dur i més sent 
Tarragona enguany la Capital de 
la Cultura Catalana. Per sort, es 
va organitzar un cicle alternatiu de 

concerts, però no va ser el mateix, 
tot i que va anar força bé. 

Quins projectes de futur teniu?
Encara és aviat per dir-ho perquè 
tot just acabem de començar, però 
el que no volem és estancar-nos 
en el repertori i la qualitat musical. 
El que volem és evolucionar com 
a grup i tocar cada dia millor. 

Com veieu la cultura a nivell lo-
cal?
Hi ha més iniciativa privada que 
pública a l’hora d’organitzar actes 
culturals, ja que l’administració lo-
cal està molt malament degut a la 
crisi. S’ha de potenciar la cultura, 
ja que la gent sense cultura està 
venuda. La cultura és el que som 
i no es pot perdre. No n’hi ha prou 
amb quatre actes a l’any.

n "El nostre objectiu és oferir un bon producte i que 
la gent s’ho passi bé, escoltant-nos i veient-nos. No hi 
ha una barrera entre nosaltres i el públic".

ÒSCAR ROVIRA
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