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La tria s’ha establert a partir de les votacions de vint-i-cinc periodistes
musicals de diferents mitjans —premsa, ràdio i televisió—, de
generacions i procedències ben diverses, que han tramès les valoracions
sobre una preselecció de prop de dos-cents títols.

Considerem que aquesta primera selecció dels 100 millors discos de la història
del jazz català pot servir com un nou punt de partida per tenir clara consciència
de la línia que uneix el passat amb el present i disposar d’una base prou
consistent per fer-ho millor de cara al futur.

Sinopsi:

El llibre que teniu a les mans és una llista dels 100 millors discos del jazz català i la
constatació d’una de les escenes musicals més prolífiques i arrelades al país. Vint-i-
cinc crítics i periodistes de diferents generacions han consensuat aquesta selecció
que, per primera vegada a la història, exposa la tria del millor jazz que s’ha enregistrat



als Països Catalans des de principis del segle XX fins a l’actualitat.
L’ordenació dels discos escollits s’ha establert de manera cronològica, es destaquen
els vint-i-cinc títols imprescindibles per considerar que són els que han marcat el pas
d’un canvi d’època, una nova etapa o un moment especial en l’evolució del jazz a casa
nostra. Els periodistes Olga Àbalos, Quim Cabeza, Ferran Esteve, Josep Maria
Hernández Ripoll, Jaume Pi i Agustina Saragossa posen al descobert la intrahistòria i
la repercussió que han tingut aquestes obres signades per autors com Tete Montoliu,
Jordi Sabatés, Perico Sambeat, Jordi Rossy, Brad Mehldau, Raynald Colom, Sean
Levitt, Carles Benavent, entre molts d’altres. El llibre conté també una selecció de
fotografies, formacions i músics que han sobresortit a la història del jazz als Països
Catalans.

Pere Pons Macias (la Bisbal d’Empordà, 1965) és llicenciat en Història Moderma i
Contemporània a la UAB. Periodista i crític musical. Ha treballat als diaris El Punt, Diari
de Barcelona, La Vanguardia, Avui i El Punt Avui. Ha estat cap de redacció de la
revista Ajoblanco i director de la revista Jaç. En mitjans audiovisuals ha dirigit els
continguts musicals de Canal Buzz per a les plataformes digitals i ha estat director del
programa Un tal jaç. Ha dirigit documentals, entre els quals Ovidi Montllor. Crónica
d’un artista, Tete. Una mirada i Taller de Músics 30 anys. El gran xivarri. Ha estat
professor d’Història del Jazz al Conservatori del Liceu. És responsable del programa
L’home del Jazz a Ràdio 4, autor del llibre Jazz i ha contribuït a la creació de
l’Associació de Festivals de Jazz de Catalunya (Afejazz). Té en preparació un llibre
amb relats i cròniques a ‘entorn de la història del club de jazz Jamboree.

Extractes de Els 100 millors discos de jazz en català

“Vampyria és un àlbum exclusiu, una d’aquelles peces úniques que de tant en tant
apareixen per revelar-nos que dins l’anormalitat, la singularitat, l’excepcionalitat
acostuma a haver-hi quelcom d’extraordinari. Des del mateix moment de la seva
aparició, i fins i tot abans de sortir a la llum, aquest disc ja es va convertir en un objecte
de culte per als heterodoxos i alhora en pura blasfèmia per als aficionats més
puristes.”

“No sempre la línia recta és la millor elecció. Revolts (Nuevos Medios, 2005)
s’identifica modèlicament amb això i amb el fet que, de vegades, el camí més complex
és potser el més apassionant. Mai aquest fet ha estat tan clar: Llibert Fortuny ja havia
assentat part del seu discurs en Un circ sense lleons (Nuevos Medios, 2004), molt més
ordinari que el que ens ocupa, però es veia a venir de lluny que el saxofonista
esclataria tard o d’hora en una altra direcció.”
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