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Raül Cid, trombonista i cantant de Stromboli Jazz Band

-Quan i com neix el grup?
Stromboli neix a finals d’octubre de 
2011 i fa el seu primer concert el 
febrer d’enguany. Abans els mem-
bres ens coneixíem de tocar en al-
tres bandes. Tots hem format part 
de varis grups musicals de la ciutat 
i teníem ganes d’emprendre algun 
projecte conjunt, així que ens vam 
ajuntar i d’aquesta manera va néi-
xer Stromboli Jazz Band.

-Quanta gent en forma part?
En principi la base som cinc: Josué 
Garcia, el trompetista; José Gómez, 
el saxofonista soprano; Ton Solé, 
el banjonista; Ismael Carles és el 
tubista i jo, Raül Cid sóc el trombo-
nista i veu. Però som un grup mo-
dular, és a dir, podem ser dos, tres, 
quatre, cinc, sis... per a adaptar-nos 
a les necessitats de la persona que 
vol comptar amb nosaltres, tant 
econòmiques com d’altres tipus.
 
-D’on ve el nom de Stromboli 
Jazz Band?
A l’hora de buscar nom pel grup vo-
líem un nom que representés algu-
na cosa gran, que fos una explosió 
musical d’il·lusió i entusiasme, vo-
líem que s’omplís la boca al pronun-
ciar-lo. A més, existeix la illa italiana 
de Stromboli, on hi ha un volcà que 
encara és actiu i que representaria 
una mica la força del grup. Lo de 
Jazz Band és perquè sàpiguen una 
mica què fem. I tot plegat és un nom 
que sempre m’ha agradat i que està 
funcionant, la gent el recorda bé.

-Com és la vostra música?
Fem estàndards de dixie, temes 
de jazz, algun ska, també estem 
fent bandes sonores d’alguna 

pel·lícula... Encara que ens diem 
Stromboli Jazz Band, no ens volem 
tancar només al jazz, també fem 
arranjaments de molts temes que 
ens agraden. Som una formació 
bastant instrumental, però cada cop 
estem introduint més cançons amb 
veu. De fet, els nostres referents 
van des del cant espiritual negre 
fins la música funk més actual.

-I com són els vostre concerts?
Algunes persones poden ser una 
mica reticents al veure que és una 
banda de jazz, però realment no és 
el què més ens identifica. Nosaltres 
som un grup de persones que fem 
música barrejant-la amb humor, 
i volem que només veient-nos a 
l’escenari la gent ja s’ho passi bé. 
No fem música elitista, fem música 
per a tots els públics, des de nens 
fins a gent gran, i de fet, tothom 
que ha vingut a algun dels nostres 
concerts s’ho ha passat molt bé. 
Ens ho han dit i se’ls veu a la cara. 

Una anècdota curiosa és que en el 
primer concert que vam fer, al Cafè 
del Teatre Metropol, ja hi havia gent 
que volia comprar el disc i encara 
no en tenim; potser més endavant...

-Heu estat seleccionats per to-
car al Festival de Jazz de San 
Sebastià, “Jazzaldia 2012”. Què 
representa això per un grup tan 
novell?
El grup sí que és novell, però tots 
els membres tenim molts anys 
d’experiència tocant en altres ban-
des; vull dir, que grup novell no vol 
dir que no funcioni, perquè funcio-
na. Hi hem ficat moltes ganes, molt 
d’esforç, molta il·lusió i molts conei-
xements. La gent que ve als con-
certs veu que hi ha un bagatge dalt 
l’escenari.
I lo de San Sebastià és una respon-
sabilitat però també una alegria i al-
hora un objectiu, ens incita a treba-
llar més per estar a l’alçada. I crec 
que ho estarem.

-I d’aquí pocs dies també feu un 
concert aquí a Tarragona, seria 
una bona ocasió per a que la gent 
us conegui una mica més...
Doncs sí. Aquest proper divendres 
8 de juny, al Teatre Magatzem, al 
carrer Fortuny, a les 21:30h. La 
aportació econòmica serà de 10 eu-
ros, però jo crec que la gent quan 
ens senti pensarà que tampoc són 
tants diners al veure com ens esfor-
cem i entreguem dalt de l’escenari. 
Fins hi tot la gent que ja ens ha 
vist alguna vegada veurà coses 
noves; es sorprendran, hi haurà 
diferents formats instrumentals, un 
humor proper a tothom, sorpreses 
visuals... Considero que estem fent 
una bona evolució, estem trobant el 
so de grup, tenim una identitat es-
tètica i visual, i el nivell de connexió 
amb el públic funciona molt bé. Així 
que tothom qui s’ho vulgui passar 
bé, aquest divendres està convidat!    

-Com veus el futur de Stromboli 
Jazz Band?
Jo el veig amb moltes ganes. Quan 
vam fer el primer concert al Cafè del 
Metropol vaig pensar, ara ja només 
podem anar a pitjor, perquè vam 
començar molt i molt bé. I ara ve 
la notícia per actuar al Festival de 
Jazz de San Sebastià, també van 
comptar amb nosaltres pel festival 
de jazz de l’estudi de música que va 
fer una mica de “substitut” del supri-
mit Festival de Dixie de Tarragona, 
també hem tingut el recolzament 
de molts mitjans... Crec que si ens 
tenen en compte a tants llocs és 
perquè el producte és bo, perquè el 
grup sona i perquè agrada.
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