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balladors gaudeixin al maxim"
"Tot està pensat perquè els
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Swing Flamingos és una banda novell: ìra cÈ
mençar a as¡aiar l'octubrc i rnn debutar el 22 de

desembrÈ. l¡ formació la integrcn set¡bvenets
que toquen jazz: Octavi Banyuls (pianol, Jordi

Gsanovas (contnbaix|, Carles Gili (bateria), Mi-
quel Donat (trompetal, Marc Trcpat (trcmhó!,
Toni Gili (saxosl ¡ AlbeÊ Gassull (saxos). Són a

Facebook, Tiritter, lnstagnm i, sivoleu alguna

cosa més, al mailz swingflamîngos@gmail.ebm

Acabeu de néixer, malgrot ser músics omb unø

Ilarga Ûojeci;òria,..
Bé, sL gairebé tots som membres de La Locomo-

tora Negra, una big band amb 47 anys d'història!
Però aquest és un projecte diferent amb un ob-
jectiu diferent i per a un públic diferent.
A les aduacions -penjades al Youtube- es veu
gent ballant. És aquest lbbieaíu i el públic de
què parleu?
Sí. Hem muntat el grup expressament per inter-
pretar música de ball; Lindy Hop, concretament.
I l'hem dimensionat amb la idea de poder oferir
un bon ritme i certa potència instrumental. Qua-
tre vents i la secció rÍtmica no són una big band,
però junts poden sonar força contundents. A
partir d'aquí, els temes, la seva durada, els ar-

ranjaments, els tempos, tot, està pensat perquè

els balladors ho gaudeixin al màxim. I creiem que

dóna resultat.

Quin típus de música interpreteu?
Podríem dir que swing, tot i que, més que tocar
"swing", el que pretenem és tocar "amb swin!".
El ball de Lindy Hop torno omb lorço...
Sf està de moda. Fins i tot algundels membres

del grup el balla i això va ser una mica l'impuls
inicial per muntar Swing Flamingos. Hi ha molts
grups que toquen swing o jazz i que, de vegades,

ho fan per a balladors. Per a nosaltres, aquest

és objectiu prioritari, igual que ho era per a les

orquestres de ball del Savoy Ballroom i J'Apolo
Theatre, a Harlem, als anys 30 del segle passat.

Quins compositors són els vostres referents?
Composeu vosaltres?
No, no composem nosaltres. Gairebé tots els te-
mes que toquem són de la primera meitat del

segle passat; aquesta música té això, que és anti-
ga, pefò fem els arranjaments especialment o els

adaptem per a la nostra formació. Així que no
podem parlar de referents, però sí d'autors de

referència. Tot i que el ventall és bastant ampli,

Count Basie, Johnny Hodges o Duke Ellington es

repeteixen bastant, però també toquem temes
de Ray Charles i fins i tot algun de Dizzy Gillespie

o Sonny Rollins.

Què trobarù el públic lleídatà quan us vingui o
veure, que esperem que sigui ben øviot.
Doncs esperem que aquell swing que els impulsi

a ballar sense parar al ritme de la nostra música.
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