
CATAL ' JAZZ

Currículum dels músics 
Descripció de l'espectacle•



Cristian Portillo començà la seva
formació acadèmica al Taller de
Músics de Barcelona, on estudià amb
Joan Chamorro, Santi Galán, Joan
Monné, Enric Vazquez, Javier Juanco,

Pere Arguimbau, etc. Progressivament,
i degut al seu interès creixent pel jazz i
la seva tradició, acabà per donar
prioritat a la guitarra. Ingressà al
Conservatori del Liceu, on estudià amb
en Victor de Diego, Fran Suarez, Dani
Pérez, Jordi Bonell, etc. i on obtingué
les màximes qualificacions en les
àrees d’improvisació, composició i
instrument. 
Paral·lelament, exercí com a
compositor per al sector del videojoc.

També va assistir a masterclass i
classes privades de músics com Eddie
Gomez, Stefan Carlson, Allan
Holdsworth, Ben Street, Jorge Rossy,

Jeff Johnson, John Bishop i Hal Galper,
entre d’altres.  
La seva recerca contínua el portà a
Nova York l’any 2011. Posteriorment,
estudià a la prestigiosa University of
North Texas, on aconseguí accés
directe a improvisació 4.  

A la universitat, tingué l’oportunitat
d’estudiar amb mestres com Lynn
Seaton, Michael Palma, Ed Soph i Fred
Hamilton, i participà com a guitarrista
i compositor al 355 Guitar Ensemble
dirigit pel mateix Fred Hamilton. 

Fora del terreny del jazz, estudià
guitarra clàssica amb Guillem Pérez-

Quer i, des de 2004 ha treballat a
temps parcial com a professor de
guitarra a diverses escoles de música a
l’àrea de Barcelona, combinant-ho
amb diferents projectes. 

Cristian Portillo va néixer a la ciutat de
Barcelona i treballa com a guitarrista,

cantant, bateria, compositor i arranjador.  

La seva relació amb la música va començar
quan era petit, a través del piano de la seva
tieta. 

Als 12 anys, va començar a jugar amb la
guitarra per poder imitar als seus ídols i,
als 18 anys, va gravar el seu primer disc
(EP) com a cantant i guitarrista a càrrec del
segell discogràfic Free Records. 

CR I S T I AN
PORT I L LO  



Als 19 anys, ja com a cantant solista i
juntament amb Ivan Santaeulària, creà
Old Blues Quarted, una formació de
blues clàssic que compaginava amb
els estudis al conservatori i les classes
de cant amb Errol Woiski. 
Anys després, a l’edat de 23 anys, va
ser seleccionat per cantar a l’orquestra
Taxman, mentre assistia a classes de
cant amb Mònica Miralles. L’any
següent, formà el duet Blue Bolero, al
qual més tard s’hi afegia Einar Guillén
Henrry, gran pianista de jazz i mestre
de nacionalitat Boliviana. 

Posteriorment, a l’edat de 27 anys, fou
contractat com a cantant a l’Orquestra
Gran Palace d’en Juan Mena, cosa que
fou la porta d’entrada per a la seva
primera gira nacional amb l’Orquestra
Eclipse. 

L’any 2002 viatjà a Madrid a fer
temporada amb l’Orquestra La Clave
show i, l’any següent, va aturar
l’activitat professional per a dedicar-se
a la criança del seu fill. 
Quatre anys després, va fer dues gires
amb el grup de rock Sr. Nilson i
començà a fer treballs de composició
per al disc Canciones de Desamor
conjuntament amb el pianista i
productor musical José Gallardo. 

La crisi econòmica el portà a Bolívia de
la mà de l’Einar Guillén, on fou
professor al conservatori Nacional,
cantant de la Big Bang Nacional, del
quartet Let’s Swing, i on va fer
incursions en el teatre musical de gran
format amb la companyia Broadway
Shows com un dels caps de cartell.  
També va escriure el llibre Todo lo que
un cantante tiene que saber i va crear i
dirigir el show televisiu Voces
Auténticas.  

f

Ignasi Soler, nascut a Terrassa l’any 1973,

és cantant de varietats i vocal coach. 

A l’edat de 14 anys va començar a rebre
classes de guitarra a l’Escola Pia de
Terrassa. Interessant per la música
popular anglosaxona, va començar a
escriure cançons i va muntar i liderar la
seva primera formació musical C.I.T 69,

que tingué un èxit considerable. 

I GNAS I
SO LER  



Ha fet substitucions a Pepo
Domènech dins la companyia de
claqué Trakatap sota la seva direcció
musical i direcció general i amb
coreografies de Roser Font. 
També va formar part del grup Hot
Carajillo’s Happy Band amb Quimet
Carreras i va realitzar substitucions
d’Oriol Roda del grup Jordi Rabascall
12 TO 12 Quartet quan presentava els
seu disc Do the ‘Duu Du’. 

Ha estat en grups com Moonrakers,
Projecte d’Efak, Bedroom, Rafa Valls,
Diego All-Stars, Dorote, Soul Trio, etc. 

A banda de Catal’Jazz, actualment
treballa amb diversos projectes com
Maragall, paraula viva, 30 anys de
cançons i Brassens: Llum i ombra, amb
Miquel Pujadó; La mala reputació: Al
voltant de Georges Brassens, No fem
bromes amb l’humor i Joan Vinyoli: El
riu encès de la Fundació Romea; Gipsy
NUR Project; The Funkenstein Trio,

THC Trio, OJO Trio! i Cabaret Misèria. 

Ha actuat en sales com la Nova Jazz
Cava de Terrassa, el Club JazzSi, la sala
Apolo, Cibeles i el Palau de la Música
Catalana a Barcelona, a la Universitat
de les Illes Balears, a la Casa de Cultura
de Felanitx, a la sala Clap de Mataró, a
la sala Puzzle de Guadalajara, al Cafè
Soul de Madrid, a l’Auditori Montserrat
Caballé d’Arganda del Rey, al Festival
Escarxofa & Jazz del Prat de Llobregat,
a Andorra, etc. 

Pel que fa a la seva trajectòria en el
teatre musical, ha col·laborat en les
cinc edicions de Posters de Nadal
(2003-2007) dirigit per Agustí Humet.  
Del 2006 al 2009 va col·laborar en el
taller de 3r curs de Teatre Musical de
l’Institut del Teatre de Barcelona. El
2008 va treballar en el Taller de 4t curs

Joan Humet és contrabaixista i baix
elèctric. 

A nivell d’estudis ha tingut el plaer de
treballar amb professors com Pep Coca,

Pepo Domènech, Xavier Puertas, Jonathan
Camps i Guim G. Balasach amb
assignatures com baix elèctric, contrabaix,

combo de jazz, Big Band i harmonia.

També ha participat a diverses edicions a
l’Stage Young Jazzpuzzle for Europe,

organitzat per l’ajuntament de Mouskron
(Bèlgica) i ha treballat amb professors com
Pierre Vaiana, Thomas Dewattripont, Tour
Florizoone i Luciano Carrieri. 

JOAN
HUMET  



L’any 2003 va ser guardonat amb el
Premi Pianista Revelació Tete
Montoliu de l’SGAE. 

Va ser guanyador del concurs de grups
de la Sala Montjuic i, gràcies a això,

gravà el seu primer disc Afinke
juntament amb Santi de la Rubia,

amb la discogràfica Fresh Sound. Va
presentar el disc al Pizza Express de
Londres i al Sunset Sunnyside de París,
gràcies a haver estat seleccionats a la
gira Catalonian Jazz. 

Amb el mateix quartet editaren el seu
segon treball titulat En la Cuerda floja
(autoeditat). 
El 2010 enregistrà Jordi Berni Trio “and
Frends” (també autoeditat) on
participen el trompetista Raynald
Colom, el saxofonista Enrique Oliver, el
trombonista Victor Correa, el
contrabaixista Joan Motera i el bateria
Xavi Hinojosa. 

El 2011 gravà un disc a duo amb el
trompetista Ramon Quadrada, editat
per Quadrant. 
També participà a l’enregistrament
del disc de Victor Correa Septet,
Coltrane, i de Renaissance Jazz
Quintet, Geometries Variables, del
trompetista Ramon Quadrada.  

Sushi Time, és el seu darrer treball,
editat el 2015 i el qual inclou temes
originals del pianista. 

Jordi Berni és un pianista i compositor
nascut a Barcelona, ciutat on viu i
desenvolupa la seva carrera musical. 
Graduat a l’ESMUC, va formar part de la
primera promoció de músics que van
realitzar els seus estudis en aquesta
universitat. 

JORD I
BERN I  



Treballa en diverses formacions com
Dalton Bang Grup de versions d’ampli
de recorregut, actualment dins el
catàleg de la productora ‘Èxits’, The
Soul Beams des de 2017 fins a
l’actualitat; Grup de versions soul-funk,

The Funkenstein Trio des de 2016 i el
grup Power trio d'estil funk, jazz i rock.  

És fundador d’Altercat al 2011, amb qui
ha gravat el disc "Instants" (2014) i la
maqueta "Desig d'un Somni" (2012).

Amb Seis Pájaros ha gravat el disc
“Amb cara i ulls” (2016) publicat amb
Discmedi. 
també ha col•laborat amb "Circ
Pistolet" en l'espectacle "Incert"
gravant en disc i presentat en directe
amb la companyia a l'Auditori de
Barcelona.  

Treballa també amb Rafa Valls des de
2013 fins a l'actualitat, Grup amb qui
ha gravat el disc "Alta Fidelitat" (2014).  

A la seva discografia s’hi suma
"l'Àlbum Negre" de Guaita'ls. 
També està en altres formacions de
jazz sobretot en l’àmbit terrassenc
amb les que ha pogut participar en
més d’una ocasió al Festival de jazz de
Terrassa, actuant a la Nova Jazz Cava
en concerts i jam sessions. 

Òscar Jorba Argemí va néixer el 20 juny de
1992 a Terrassa.  

Del 1998 a 2006, va cursar el Pla d'estudis
musicals al (CEM) de Terrassa.

Posteriorment, i fins al 2010, estudià a
Barcelona Preparatori 1, 2, 3 i grau
professional, a l’Aula de Música del Liceu
que compaginava amb Estudis de, combo i
big band al Conservatori de Terrassa.  

Del 2013 al 2014 va fer Estudis de bateria,

harmonia, llenguatge musical i combo al
Taller de Músics de Barcelona i del 2014 a
l'actualitat cursa Grau Superior en
Interpretació i música moderna. 

ÒSCAR
JORBA  



Catal’Jazz és una formació musical que adapta clàssics del jazz al català. 

L’idea la tingué el cantant de varietats, l’Ignasi Soler, quan va escriure un llibret amb adaptacions
de vint-i-vuit temes populars l’any 2015, tot respectant sempre de manera estricta la partitura o
la versió més coneguda del clàssic i produint una lletra amb cura i amb el mateix sentit que
l’obra original. 
L’any 2017, va conèixer al guitarrista Cristian Portillo a Barcelona, qui s’interessà pel projecte i,
l’any 2018, van emprendre la temptativa d’ajuntar un quintet de Jazz i iniciar el projecte, al qual
es van anar incorporant, en aquest ordre, el contrabaixista Joan Humet, el bateria Òscar Jorba i el
pianista Jordi Berni. 
El mètode de treball consisteix en trobar-se a un local-estudi amb un acord previ dels temes a
tocar i en enregistrar l’àudio i la imatge amb un multi pistes i la càmera de l’ordinador mentre es
duu a terme una versió directa i intuïtiva, fresca i sincera del tema, tal com es faria en una jam-

session o en un directe. D’aquesta manera, tenen un referent de l’assaig realitzat i un material
audiovisual per exposar a internet les seves creacions.  
Així doncs, els vídeos promocionals de Catal’Jazz són temes que s’han tocat conjuntament i que
no han estat editats ni masteritzats, tal com es feia abans. Per tant, els temes exposats són la
segona o la tercera temptativa interpretativa de la peça i un referent molt clar de què es
mostrarà en una actuació, cosa que només es pot obtenir amb músics d’alt nivell interpretatiu. 

L’última incorporació a la formació és en Xavi Bosch com a mànager i coordinador qui, en rebre
la informació del grup, plantejà un espectacle sincronitzat amb llums i so que expliqués la
història del jazz des de la perspectiva de cada peça del repertori per poder oferir, d’aquesta
manera, un contingut cultural interessant a l’esdeveniment.  
Amb especial atenció a una qualitat de so el més depurada possible en el directe, Catal’jazz
ofereix un espectacle que aborda els clàssics del swing, el jazz més tradicional, la bossa nova, el
blues o l’àcid jazz i els estàndards més populars del Big Band. 

 

Benvinguts a l’espectacle de Catal’Jazz! 

 

ú

CATAL ' JAZZ :  E L
PROJECTE  


