
JAZZ PER PASQUA

Divendres, 2 d’abril de 2021 a les 20.00 h
Paranimf de la Universitat

Javier Juanco, guitarra elèctrica
Xavier Monge, piano

Ignasi González, contrabaix
Ricard Grau, bateria

Quartet integrat per quatre dels músics de jazz més veterans i prolífics de les Terres de Lleida. 
Durant la seva llarga carrera com a intèrprets han coincidit en projectes molt diversos, amb 
els seus grups o acompanyant destacats solistes de l’escena nacional i internacional. Ara es 
troben en el marc del Festival de Pasqua de Cervera per oferir-nos un concert que combina 
composicions pròpies i versions.

Javier Juanco, guitarra elèctrica
És professor d’Improvisació a l’Escola Superior de Música del País Basc, Musikene, i de guita-
rra elèctrica al Conservatori Professional de Cervera.

Com a músic de jazz free lance o amb els seus propis grups ha acompanyat Dusko Goikowitch, 
Jorge Rossy, Perico Sambeat, Iñaki Salvador, Gorka Benítez, Kurt Weiss i Bob Sands entre d’al-
tres. Ha actuat a clubs i festivals d’arreu de Catalunya i d’Espanya així com a Portugal, França, 
Regne Unit, Luxemburg i Andorra.

Te nombrosos enregistraments al mercat, tant com a col·laborador com amb el seu propi 
quartet. 

Xavier Monge, piano
Ha actuat en festivals de jazz d’arreu, ha realitzat concerts per diverses ciutats de l’Estat i ha 
col·laborat en concerts amb importants músics, entre els quals destaquen Grant Stewart, Bob 
Sands, Perico Sambeat, Chris Kase, Joe Magnarelli, David Xirgu i Carme Canela. Destaca la 
participació del seu trio en el concert inaugural del cicle “Circuits de Música Injuve 2000”, al 
Círculo de Bellas Artes de Madrid i al festival de jazz d’Eivissa on, el dia de clausura, comparti-
ren escenari amb el trio del mític McCoy Tyner. Fins a l’actualitat ha publicat quatre CDs com a 
líder del seu grup.

Ignasi González, contrabaix
Es dedica professionalment a la música des de l’any 1986 i des d’aleshores a enregistrat prop 
de cinquanta discs de tots els estils. Entre els treballs dels darrers anys, més centrats en el 
jazz, destaquen les sis gravacions realitzades junt al gran saxofonista Scott Hamiltonv i les 
gires arreu d’Europa amb Benny Golson  des de l’any 2012.  

Ricard Grau, bateria
Co-fundador del grup de Latin jazz Afro Blue.
 
Ha tocat en nombrosos festivals i gravacions amb músics de l’escena jazzística nacional i 
internacional com Dafnis Prieto, Mathew Simon, Jimmy Jenks, Guim Garcia, Gabriel Amargant, 
David Mengual, Guillermo McGill, Carlos Molina, John Dubuclet, Josep M Farràs, etc... Té vint-i-
cinc discos editats.

És director de la Escola Municipal de Música de Guissona i professor del Conservatori de 
Música de Cervera.


