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Formada
per 7 músics de reconeguda
experiència en el món de la música i del jazz,
la banda la formen: a la veu Mireia Feliu; a la trompeta
Juan de Diego; al clarinet Oriol Romaní; al piano Roger Mas;
a la guitarra David A. Garcia; al contrabaix David Mengual i a la bateria
Xevi Matamala.
The Lindy Hoppers Band és una banda de swing nascuda l’any 2016. El repertori es basa
en temes dels anys 30 i 40, de solistes i orquestres de l’època del swing com Count Basie, Duke
Ellington o Benny Goodman.
The Lindy Hoppers Band uneix tres de les tradicions jazzístiques més importants del jazz del segle
XX. D’un costat l’arrel del jazz New Orleans i el jazz clàssic de la mà de l’Oriol Romaní, un dels clarinetistes de
sabor més genuí en aquests estils del nostre país. De l’altre l’era del swing vocal amb les seves grans cantants amb
la calidesa i gran treball vocal de la veu de la Mireia Feliu i finalment, el jazz de caràcter més modern de la mà d’en
Juan de Diego, líder de l’escena catalana en aquest estil en els últims 20 anys. A aquests tres puntals sumem el piano de
Roger Mas, un dels intèrprets més reconeguts a Catalunya i la fermesa de la base rítmica amb en David Mengual, un dels
creadors més destacats de l’escena del jazz catalana, en David A. Garcia a la guitarra i en Xevi Matamala a la bateria que
fan de nexe dels tres estils i donen coherència interna al projecte.
The Lindy Hoppers Band recorre diferents èpoques de la història del jazz i no deixa indiferent al públic, en un projecte que recull el millor dels diferents estils del jazz del primer terç del segle XX.
The Lindy Hoppers Band s’ha especialitzat en música per a balladors de lindy hop, els seus concerts sempre s’han
caracteritzat per la connexió amb aquests. Donat que alguns dels membres de la banda també ballen, adapten la música
al ball combinant els diferents tempos, adaptant la durada dels temes etc... fent que tant balladors com no balladors
gaudeixin plenament de l’espectacle.
El format de The lindy hoppers band en la seva màxima extensió és un septet però també treballem amb
formacions més senzilles. Les opcions poden ser aquestes:
Trio amb veu, piano i contrabaix.
Trio amb guitarra, un instrument de vent (clarinet o trompeta), contrabaix.
Quartet amb veu, guitarra o piano, un instrument de vent (clarinet o trompeta) i contrabaix.
Quintet amb veu, guitarra o piano, un instrument de vent (clarinet o trompeta), contrabaix
i bateria.
Sextet amb veu, guitarra o piano, trompeta, clarinet, contrabaix i bateria.
Septet amb veu, guitarra, piano, trompeta, clarinet, contrabaix i bateria.
O qualsevol altre opció, demaneu un altre combinació possible
que nosaltres donarem resposta!

2019:
Festa major d’Olesa de Montserrat.
Banc Sabadell ViJazz Penedès.Vilafranca del Penedès.
Biblioteca Mestre Martí Tauler, Rubí.
Palau Güell dins del cicle “Nits d’estiu”.
Cicle ContraBaix, Sant Feliu de Llobregat.
Cicle música als Castells. Castell de Castellet.
Societat El Casino, Sant Andreu de la barca.
Espai la Fabrica Vella, Sallent.
2018:
XV cicle d’aperitius musicals al porxo, C. Cívic La Sedeta. BCN.
Vermut i swing. Pça Creu Alta, Sabadell. Swingcopats.
Festa Major d’Olesa de Montserrat.
Festa Major de Centelles.
Ateneu l’Aliança, Lliça de munt.
150 anys d’economia Berguedana, Berga.
Espai Vermusic, Sant Vicenç de Castellet.
Biblioteca Mestre Martí Tauler, Rubí.
Plaça de Can Quitèria (Sant Cugat del Vallès) vermut amb swing, Fem Lindy Sant Cugat.
2017:
MEAM: Museu Europeu d’art Modern
Port de Badalona.
Cicle “Va de jazz” ,Vilassar de Mar.
Kursaal de Manresa.
Palau Güell dins el cicle “Nits d’estiu”, BCN.
Cicle de jazz al Clot dels Mussols, Tamariu.
Festa Major d’Olesa de Montserrat.
Festes Major de Sants.
Festa Major de Cerdanyola.
2016:
Espai Ridaura, Santa Cristina d’Aro.
Hospital de Sant Pau, BCN, dins el Lindy Hop Day Catalunya.
Festa final de trimestre de l’escola Swing Maníacs.
CC Can Deu ,BCN, dins el cicle “Concerts de jazz d’estiu”.
Casino de BCN.
Festes de Sants.
Festa Major del Prat.
Cicle de jazz al Clot dels Mussols, Tamariu.

M IR EIA FELIU
Veu

La Mireia Feliu és cantant, compositora i pedagoga i prové d’una
família amb una gran tradició musical.
Comença els seus estudis de música al Conservatori Municipal de Música de Barcelona on estudia llenguatge musical, piano i harmonia. Més endavant opta per la música
moderna i cursa estudis de cant, combo, harmonia i piano a l’Aula de música Moderna i Jazz
i al Taller de Músics. Estudia piano amb el Lluís Muñoz al Sindicat musical de Catalunya. Estudia
també cant amb Xavier Garriga, Mireia Lara i Joaquim Proubasta.
Ha combinat sempre la seva faceta de cantant amb la de pedagogia de la música. En aquest sentit, fou
professora de cant de l’Escola de música Moderna de Badalona i actualment compagina la seva activitat
professional coma cantant amb la docència de la música a secundària.
Com a cantant ha participat en múltiples projectes, tant com a líder com formant part de grups liderats per
altres instrumentistes. Destaca potser la seva participació en la gravació del disc “Amb un aire country” de la
Núria Feliu i la seva posterior gira per tot Catalunya, País Valencià i Equador. Així com les actuacions i entrevistes a ràdios i televisions com TV3, City TV, BTV, Catalunya Ràdio, RAC1, Onda Rambla, Ràdio Estel i Ràdio 4
entre d’altres.
Destacar també el projecte co-liderat amb el pianista Ismael Dueñas, que l’ha portat a actuar a cicles i
escenaris com BarnaSants, Auditori ONCE homentatge Tete Montoliu, Jamboree, Concert Inaugural “Jazz
All Stars” de les festes de La Mercè,Vinseum de Vilafranca, Teatre la Sala, així com a nombrosos teatres,
festivals i sales de jazz.
Com a balladora de Lindy Hop ha estat quatre anys formant-se en aquest ball a l’escola SwingManíacs i altres escoles de ball. També s’ha format en els balls de Balboa i Blues.

J UA N D E D I EG O
Trompeta

Actualment acaba d’editar un nou cd “Uda labur horit- Aquel corto verano “
Errabal 2016 al costat de Dani Pérez (guitarra) i Joe Smith (bateria).
També lidera el grup de jazz groove Trakas, banda amb la qual acaba d’editar el seu nou disc
“Erbestea” (Errabal 2012).
D’altra banda lidera al costat del seu germà, el saxofonista Víctor de Diego el quintet DEDIEGO
BROTHERS, grup aquest nascut el 1993, amb dos discos editats i que té reminiscències del jazz dels anys
60 (Blue Note) on fusionaven jazz amb funk o boogaloo.
A més dels seus projectes com a líder (Juan de Diego trio o Freaky trio) ha format part de grups com Associació Lliure Orkesta, Brassass Company, Barcelona Big Latin Band, 666, bandaÈria de Xavi Maristany, Barcelona
Jazz Orquestra, Lucrecia, Groove Station, a més de col·laborar amb nombrosos grups com Eladio Reinón Supercombo, Big Band de Bellaterra, Big Band Taller de Músics, Segon Conclave ...
Ha treballat al costat de músics de la talla de Benny Golson, Nicholas Payton, Jesse Davis, Frank Wess, Dick
Oatts, Carl Allen, Wendell Bronious, Eric Reed, Dennis Rowland, Sean Leavitt, general Alcazar, Perico Sambeat,
Ben Wolfe, Melva Houston , Jeff Ballard, Armando Manzanero, Olga Guillot,Tony Hadly (Spandau Ballet), Ruper
Ordorika, o Guillermo Klein.
Ha participat en l’enregistrament de bandes sonores i en nombrosos festivals internacionals de jazz:
Nova Delhi, Leverkusen, Marciac. Perpinyà, Donosti, Vitòria-Gasteiz, Terrassa, Getxo, Lugo, Barcelona,
Saragossa, San Javier, Torroella de Montgrí, Eivissa ...

O R IO L R O MA NÍ
Clarinet

Reconegut com un dels clarinetistes de sabor més genuí dins
el jazz New Orleans i el jazz clàssic, ha estat convidat als festivals
de Terrassa, Vitoria, San Sabastián, Andorra i Barcelona així com a festivals
i clubs de jazz d’arreu de Catalunya, Espanya, França, Alemanya i Gran Bretanya.
Nascut a Barcelona, es va iniciar en la música en l’ambient familiar i a les escoles Sant Gregori i L’Arc, i va estudiar música clàssica amb mestres i en institucions del país i de l’estranger.
Va descobrir el jazz als seminaris de Ricard Gili i va fer-ne el primer aprenentatge pràctic al club
de jazz La Guitarra amb el pianista Jimmy Rena, i, durant cinc anys, amb La Locomotora Negra. A La
Cova del Drac del carrer Tuset va col·laborar amb destacats músics americans com el trombonista
Gene Connors, la cantant Carrie Smith i el pianista Ralph Sutton.
Als anys 90 va crear el conjunt New Orleans Blue Stompers, amb els trompetistes Ricard Gili i Pepe Robles
(CD The Louis Armstrong musical story), i el quartet Barcelona Swing Serenaders (CDs Someday sweetheart,
Saturday night function, New Orleans wiggles i Celebracions).Va ser intèrpret i director dels concerts De Mozart al Swing i Viatge a New Orleans, al Palau de la Música, dins el Festival del Mil·lenni. A duo amb el pianista
Ignasi Terraza (CD Confessin’) va actuar a la investidura de Woody Allen com a doctor honoris causa per la
Universitat Pompeu Fabra.
Actua amb destacats músics i grups del país i de l’estranger, com els trompetistes Wendell Brunious, Mark
Braud, Herbert Christ i Josep Mª Farràs (CD Jazz galet blues), els trombonistes Lucien Barbarin i Dani Alonso,
els guitarristes Dave Mitchell (CD a duo Concert al pati dels Lió) i Erwyn Seerutton, les cantants Big Mama
i Mònica Green, el vibrafonista Dany Doriz, els pianistes Federico Mazzanti i Elena Lasco (CD a duo Just
jazzin’). De tots ells ha après i segueix aprenent i rebent inspiració.
Lidera diversos conjunts sota el nom de Hot Jazz Cats, així com el grup Classic Jazz Quartet. Forma
part del conjunt Jazz Care All Stars, creat pel pianista Alain Guiu per evocar la música dels All
Stars de Louis Armstrong, i lidera el grup The Happy Jazz Feetwarmers, dedicat especialment a actuar per a balladors. Ha presentat concerts divulgatius per a escolars i per a
adults, i és autor dels llibres Tocats pel jazz (Amalgama) i Músiques amigues (Dínsic) -recull d’articles sobre jazz i música catalana.

R O G ER MAS
Piano

Actualment:
Presenta SOLO PIANO / Segles Lligats amb el segell Fresh Sound New
Talent i paral·lelament THE CALL From The PAST per al segell Underpool Records, aconseguint així 7 discos a nom propi.
Membre de la banda del llegendari músic Carles Benavent i també sideman de múltiples projectes com Marc Ayza Group, Celeste Alías + Guillermo Band, Gabriel Amargant Quartet, Nadia
Basurto Group, Ernesto Aurignac Quintet i amb músics com Horacio Fumero, Santi de la Rubia, Jo
Krause, Laia Cagigal ...
En l’àmbit educatiu és professor del Conservatori Superior d’Euskadi (Musikene) i del Conservatori Superior
del Liceu.
Durant 11 anys ha organitzat el Begues Jazz Camp costat de Jorge Rossy i Deejay Foster.
Ha participat amb músics com:
Perico Sambeat, Jordi Bonell, Raynald Colom, Conrad Herwig, Gonzalo Tejada, Gabriel Amargant, Jaume Llombart, Uri Gurvich, Giulia Valle, Antonio Serrano, Marc Miralta, ... entre molts d’altres artistes.
Ha estat:
Director del Departament de Jazz i Música Moderna al Conservatori Superior del Liceu durant 3 anys.
Graduat Superior en Jazz i MM a l’Esmuc, diplomat en l’INCANOP i diplomat en Magisteri Musical.
Ha rebut els Premis:
Músic de l’any 2007 per l’AMJM i Disc de l’Any 2007 per l’AMJM, Disc de l’Any 2010 per
Evolution de Víctor de Diego Group, Debajazz 2006, Premi Nacional Amajazz 2004.

DA VID A GA R CIA
Guitarra

David és guitarrista, compositor i pedagog. Format al
Taller de Músics, al Rock&Jazz, a l’EMM de Badalona i a l’ESMUC.
Ha combinat des de bon començament la docència amb la seva carrera
com a músic.
Te una àmplia experiència docent en tallers i escoles de música, actualment és professor
de guitarra elèctrica i combo a les escoles municipals d’Olesa de Montserrat i de Música
Moderna de Badalona. També és diplomat en Magisteri especialitat Ciències socials per la UB i
Llicenciat en Geografia i Història especialitat Història d’Amèrica per la UB.
Acaba de publicar “Obrigado” 2018, primer treball de Caracara, produït per Roqui Albero i editat per
Temps Record, trio de mediterranean samba amb composicions seves. L’estil de David és fàcilment reconeixible per la seva paleta de colors sonors que li dóna uns matisos tan característics. Enriquit per aquesta
amalgama d’estils, David dóna a les seves composicions una expressió de gran riquesa i una expressió única i
inclassificable, que aglutina el millor de cada un d’ells en una combinació de força, subtilesa i musicalitat.
Com a intèrpret, al llarg de la seva carrera ha format part de projectes de Rock i Blues (Impàs, La Jam’s blues
band), Country (“amb aire Country” amb Núria Feliu), Jazz (Badalona Jazz ensemble) , Reggae (Reggae night
reunion), música electroexperimental (d2), Big Band’s (Big Band de de Badalona, Big Band AIE), Mediterranean
samba (Caracara), fent concerts a sales, com la sala Barts, l’Artenbrut, Savannah, la Capsa , la Salamandra, festivals, auditoris, teatres com el del Liceu , Kuursaal, festes majors, com la de Sants, Badalona, Olesa de Montserrat, Centelles, arreu Catalunya i Quito (Equador) ...
Ha compartit escenari amb Mireia Feliu, Txus blues, Martí Serra, Tito Busquets, Núria Feliu, Luís Cobos,
Ricard Miralles, Francesc Capella, Laia Porta, Chris Merriman, Lucky Guri, Curro Gàlvez, Salvador
Niebla, Jordi Paulí, Mathew Simon, entre d’altres. Ha editat 11 discos.

DA V I D MEN G U AL
Contrabaix

Nascut a Barcelona (1970), David Mengual és un dels
creadors més destacats de l’escena del jazz catalana. Al llarg de
la seva carrera, les seves col·laboracions amb destacats membres de
la comunitat jazzística nacional i internacional inclou noms com els de Barry
Harris, George Cables, Kevin Hayes, Steve Wilson, Eric Alexander, Paul Edmonds,
Spanky Wilson, Perico Sambeat, Tim Garland, Mike Nielsen, Phillipe Thomas, José Luis
Gámez, George Masso, Paul Stocker, Jordi Bonell, Albert Bover, Michelle McCain, Biella da
Costa, Fabio Miano, David Sauzay, Gäel Horellau, Bill McHenry, Ben Waltzer, Nat Su, Christine
Tobin, Kirk McDonald, Dana Hall, Lluís Vidal o Mark Feldman .
Però la faceta en què Mengual està deixant una empremta més visible en el panorama musical són els seus
projectes personals, veritables focus de creativitat artística multipersonal on el creador es presenta abans
de res com a catalitzador d’idees.
Des del seu primer -i premiat- projecte d’homenatge a Monk (Monkiana, 1997, Millor Disc de l’Any de la revista
Cuadernos de Jazz), Mengual ha investigat sense parar en tota classe de formats i registres, la qual cosa ha quedat
patent en enregistraments com Des D’Aquí (1999), a duo amb Albert Sanz (Millor Disc Espanyol de l’Any de la
revista Cuadernos de Jazz) o al díptic Mosaic (edició simultània de 2 CD amb els mateixos temes interpretats
lliurement a trio, amb Dani Peréz i Jon Robles, i en format de nonet, amb arranjaments de Javier Feierstein).
La incessant recerca de nous canals d’expressió per al so jazzístic convencional, tant com a intèrpret (multipremiat en diverses ocasions per l’AMJM), com a compositor i arranjador, son la mostra de l’ambició constant del músic per trencar esquemes i tendir nous ponts expressius entre la seva personalitat i la dels
seus col·laboradors. En aquest darrer sentit, el projecte Deriva, basat en una successió de derivacions
creadores que parteixen d’unes fotografies de Carles Roche per unir-se mitjançant uns poemes de
David Castillo com a enllaç entre imatges i música.
Com a docent, Mengual és professor al Conservatori del Liceu i de Conjunt instrumental
al Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals.

X EVI M A T A M A LA
Bateria

És un bateria ben versàtil, va començar tocant amb
grups d’ska, rock, pop, folk, i després d’una etapa molt més
jazzística el seu estil es barreja buscant ritmes originals i amplificant
més el pensament de percussionista des de la bateria. Ha gravat una quinzena
de discos i ha publicat una cantata com a compositor. Ha actuat en els Festivals de
Jazz de Barcelona, Girona, Figueres,Vic i Granollers, en l’Auditori de Barcelona, el Kursaal
de Manresa, l’Antàrtida de Vic, en el Razzmatazz, en l’escenari principal del Mercat de Música
Viva de Vic, en l’Acampada Jove, el Senglar Rock, l’Altaveu de Sant Boi, etc.
Entre els primers projectes més jazzístics trobem Clics (amb Genís Suarez al saxo tenor, Josep Perxés
al piano i Oriol Casadevall al contrabaix), guanyadors en el concurs de jazz de Girona i finalistes en
el concurs de jazz de Barcelona. A la mateixa època va formar part de Barcelona Jazz Quartet i Quintet
(produccions Taller de Músics) on va tenir la oportunitat de tocar i aprendre amb músics com Riqui Sabaté,
Curro Gálvez, Nono Fernández, Martí Brunet, Joan Chamorro i Eladio Reunión.
Més tard va formar Killbad Quartet (amb Christian Koxholt al saxo tenor, Santi Careta a la guitarra elèctrica
i Txema Riera al Hammond), liderat per ell mateix i amb composicions pròpies. Paral·lelament forma part de
JGQ (Liderat per Jaume Gispert al piano, Patrícia Herrero a la trompeta i Jordi Blanes «petit» al baix elèctric i
contrabaix), finalistes en el 3r Certamen de Jazz de Palma de Mallorca i amb qui va actuar en el programa de
TV3 de jazz a l’estudi.
Més recentment ha format GorgTrio juntament amb Guillem Plana a la guitarra i Eloi Escudé amb qui a banda
de tocar amb diferents festivals i sales del país també van entrar a la convocatòria de Jazz als Parcs de Barcelona.
Actualment forma part de Caracara, projecte liderat pel guitarrista David A. Garcia a la guitarra i Jon
Cottle al cello.
En el món del pop-rock ha format part de Plouen Catximbes, amb qui ha actuat al Popkomm de
Berlín i el SXSW de Austin (Texas) i amb qui van guanyar un premi Enderrock. Actualment
toca amb el cantautor Albert Palomar i la cantautora Namina.
A banda de la part interpretativa és titulat superior de Jazz i Música Moderna en
l’especialitat de bateria a l’ESMUC. Ha realitzat un Màster de Musicologia,
educació musical i interpretació de la música antiga a l’UAB. Diplomat en magisteri d’educació musical per l’UAB.

C LA SSE S O B E R T E S AM B D O S P RO FES S O RS

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

També oferim conjuntament als concerts classes obertes.
Classe oberta iniciació, mig o avançat ( 30m/60m )
Dj (de ½ h a 1h al començament, a la mitja part o al final)
També podem fer un pack a mida

6 Monitors per veu, trompeta, clarinet, piano, guitarra i
contrabaix tipus cunya (wedges), 2 laterals per banda (side-fills), i
1 per bateria (drum- fills).

Contacto: dvdamanagement@gmail.com;
David A. Garcia 655007919.

1 micro veu. (tipus Shure sm 58) - 2 micros trompeta/clarinet (tipus Sennheiser
MD421-II).
1 micro amplificador de guitarra. (tipus Shure sm 57) - DI contrabaix.
Bateria: 1 micro per bombo (tipus AKG D112), 1 micro per caixa (tipus Shure sm 57), 2
micros timbales (tipus AKG C418 o Sennheiser E604), 1 micro Hit hat (tipus AKG C1000) i 2
micros overheads (tipus AKG C414).
En les opcions amb piano, piano de cua. En cas de disposar d’una altra opció de piano es concretarà
prèviament.
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