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Instal·lat a Nova York, el saxofo-
nista Lluc Casares ha aprofitat 
el temps. Entre moltes altres 
coses va ser a la ciutat dels 
gratacels, on va gravar el seu 
segon disc, Sketches Overseas 
(Outside in Music, 2019), que 
va guanyar el PREMI ENDERROCK 
de la crítica al millor disc de jazz 
de l’any. Ara, quan el jove músic 
comença a plantejar-se tornar a 
casa, parlem amb ell sobre les 
experiències viscudes i sobre 
els seus plans de futur. El 27 de 
juliol actuarà a la vuitena edició 
del Jazz l’Estartit.
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Vivint —i sobrevivint— 
a la capital del jazz

Lluc 
Casares

En el teu cas, era inevitable que acabessis 
dedicant-te a la música? Bé, és cert que el 
meu pare, Pau Casares, és músic professio-
nal, i la música sempre va ser protagonista 
a casa, però ell mateix no s’ho va creure mai, 
que el meu germà [el bateria Joan Casares] i 
jo ens hi volguéssim dedicar. Va ser la nostra 
mare que li va haver de fer veure.
 Més enllà de la música, però, de petit què 
volies ser de gran? Quines altres coses 
t’agradaven i apassionaven? Realment la 
música em va ocupar la majoria del temps 
des de ben aviat. No sé si sempre com a intèr-
pret o més com a melòman, però crec que es-
tava cantat que m’hi acabaria dedicant. A 
part d’això, sempre m’ha atret l’activisme i 
la lluita social, així que no descarto en el fu-
tur pròxim involucrar-m’hi d’una manera 
més activa, sobretot si visc a Barcelona. 
 Musicalment qui va ser el teu primer 
gran ídol? El meu pare, Pau Casares. 
 Recordes la primera vegada que vas pu-
jar a un escenari? No. Vaig pujar a molts es-
cenaris com a nen fill de músic dels quals no-
més tinc imatges difuminades. Recordo un 
dels primers bolos seriosos, això sí, crec que 
era a Cardona amb Pepe Robles a la trompe-
ta i Pau Casares al clarinet, suposo que hi 
havia banjo i washboard i jo tocava el clari-
net baix substituint qui havia d’haver tocat 
la tuba. Tenia 12 anys i ja sabia per intuïció 
com anaven les funcions tonals dels acords, 
així que era fàcil fer els baixos.



a casa de Mark Turner en què vam parlar 
de música i d’estètica de la música, em va 
ensenyar com i què estudia i les seves com-
posicions més recents, i vaig treure el cap 
al workshop setmanal que té Barry Harris 
els dimarts a la tarda. Això, no cal que ho 
digui, només és possible en aquesta ciutat. 
El fet de poder anar absolutament cada nit 
a escoltar música d’altíssim nivell d’estils 
molt diferents és també inimaginable fora 
d’aquí. I per últim, la quantitat de músics 
boníssims a qui he conegut i amb qui he to-
cat no m’hauria passat mai pel cap. Alguns 
d’aquests ja sé que seran els músics més 
importants de la seva generació.

CATALAN IN NEW YORK
Com és la teva vida quotidiana? La meva 
vida aquí ha estat regida més o menys pel 
fet d’haver d’anar a la Juilliard School 
cada setmana. Tenia un parell d’assajos 
setmanals amb el mateix grup, classe 
d’instrument, una altra amb tots els 
alumnes del departament anomenada 
Creative Ideas, on de vegades ens feien 
xerrades (hi hem tingut Wynton Marsalis 
dues vegades al semestre, i altres d’espo-
ràdiques de figures com Lou Donaldson, 
Jimmy Cobb i Julian Priester) i algunes al-
tres sessions opcionals. Així doncs, mol-
tes vegades em llevava al matí i anava cap 
a l’escola, i si no hi havia d’anar a primera 
hora sempre esgarrapava una horeta de 
notes llargues i de passar petites frases 
en tots els tons o simplement aprendre 
música per a l’assaig. Els dilluns i els di-
mecres a la tarda treballava a una escola 
de primària on ensenyava flauta, clarinet 
i saxo a un grup d’infants indomables de 
9 i 10 anys, i els dissabtes feia d’ajudant 
de professor a un programa que tenen a la 
Juilliard per a adolescents. Parlo en pas-
sat perquè em vaig graduar la setmana 
passada i per tant tot això s’ha acabat. 
Malgrat l’escola, la meva ocupació princi-
pal en aquesta ciutat ha estat escoltar 
música en directe, gairebé cada nit he 
anat a escoltar com a mínim un concert, i 
sovint diversos perquè acostumes a aca-
bar fent ruta pels clubs. Això pot semblar 

partits per tots els racons del món, especi-
alment des que internet ha portat els dis-
cos a qualsevol lloc. Però a Nova York el 
jazz encara forma part d’alguna manera de 
la cultura folk de la ciutat. Passeges pel 
carrer i pots passar pel costat de la casa on 
havia viscut Thelonious Monk, o on havien 
estat els mítics clubs Village Gate, Brad-
ley’s i Half Note, o directament entres al Vi-
llage Vanguard i passes a estar literalment 
dins la història d’aquest gènere. Aquí enca-
ra queden milers de persones d’edat avan-
çada que van veure tots els màsters. El jazz 
no només és considerat una de les formes 
de cultura autòctona més importants, sinó 
que estèticament forma part de l’imagina-
ri col·lectiu, i d’aquesta manera ha passat 
a ser un reclam turístic i per tant un nego-
ci per als diversos clubs de la ciutat. A part 
d’això, molts dels millors músics del món 
viuen aquí fent de referents de carn i ossos 
per als centenars de joves que intenten fer-
se un lloc a l’escena. 
 Quines oportunitats t’ofereix Nova York 
que no tenies a casa nostra? En les últimes 
dues setmanes he passat un migdia a casa 
de George Coleman tocant blues i rhythm 
changes en tots els tons durant dues hores 
sense parar; vaig estar una tarda sencera 
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La música ocupava 
el meu temps des 
de molt aviat, estava 
cantat que m’hi 
acabaria dedicant

A Nova York
el jazz encara 
forma part d’alguna 
manera de la cultura  
folk de la ciutat

 I el moment en què vas decidir que voli-
es fer de la música la teva vida? Això no va 
ser mai una decisió conscient, crec que ja 
estava plantejat des del principi. Sí que re-
cordo la voluntat de dedicar-me al jazz. Du-
rant els primers anys de la meva adolescèn-
cia estava convençut que em dedicaria al 
clarinet clàssic i tenia un grup de ska amb 
qui tocàvem en festes majors de barri. 
M’agradava escriure música i improvisar, i 
tocava l’escala de blues amunt i avall, però 
no va ser fins que vaig començar a fer estàn-
dards amb amics de la meva generació que 
vaig considerar el jazz com l’ocupació prin-
cipal de la meva vida. Vam fer un grup amb 
el meu germà Joan, Pol Omedes a la trompe-
ta i Fabià Santcovsky a la guitarra —ara és 
un compositor de música contemporània 
reconegut internacionalment—, i allà vam 
començar a descobrir temes una mica més 
avançats harmònicament i a escriure’n al-
tres de propis.
 Ja fa un temps que vas marxar a Nova 
York. Com és la vida allà? La vida a Nova 
York és molt dura. Els estàndards de la qua-
litat de vida als quals estem acostumats al 
Mediterrani són inexistents. A Nova York, 
per això, tot va tan ràpid que te n’oblides i 
sobrevius com pots. El dia a dia està regit 
pel temps i els diners però paradoxalment 
ningú té cap de les dues coses, i pel fet 
d’aconseguir-les està més que acceptat i 
permès saltar-se tot tipus de límits morals 
i ideològics, si és que en tens.
 Per història, tenim creada la imatge 
mental que Nova York és la capital mundial 
del jazz. Però com sona la ciutat dels grata-
cels? La ciutat dels gratacels sona com tot 
el que puguis imaginar-te, perquè és la casa 
de centenars de comunitats de diferents pa-
ïsos que s’hi han establert, sobretot a la se-
gona meitat del segle XX. Al meu barri, per 
exemple, hi ha un constant fil musical que 
surt de cada cotxe i edifici que varia entre 
bachata i reggaeton, perquè la majoria dels 
habitants són de la República Dominicana. 
Tot i això, Nova York ‘és’ la capital mundial 
del jazz, sense cap mena de dubte. Ho ha es-
tat des dels anys quaranta del segle passat 
i ho continua sent. Això no vol dir que no hi 
hagi músics absolutament increïbles re-
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molt costós econòmicament però amb el 
temps t’acabes espavilant per no haver de 
pagar sempre. Algunes nits em quedo fins 
tard i acabo tocant en una jam session, i 
altres he tingut algun bolo, amb una mica 
de sort a algun club important de la ciutat 
i si no a algun restaurant o bar. 
 Dins aquesta escena jazzística tan gran 
que té la ciutat, en quins ambients et mous? 
Com t’han rebut els músics locals? El cas 
dels ambients és curiós perquè és realment 
cert que segons el local i fins i tot el barri, 
l’estil del jazz canvia. Normalment clubs 
com l’Smoke es dediquen més a l’Straight-
Ahead Jazz, l’Smalls programa tant fidels 
al bebop com joves més aventurers, el 
Mezzrow centra la programació en els pia-
nistes, el Dizzy’s sempre té grups de diver-
sos estils (sempre amb el swing com a 
comú denominador) però consolidats i amb 

una presentació molt cuidada perquè el pú-
blic és gairebé sempre benestant, i el Fat 
Cat és un lloc surrealista on pots trobar-hi 
Jimmy Cobb o un grup de salsa del Bronx i 
alhora tens un centenar de joves borratxos 
sense escoltar la música jugant al billar, a 
ping-pong i a diversos jocs de taula. Jo, la 
veritat, em moc en ambients molt diversos 
perquè soc igual de fan dels malalts del be-
bop que dels grups joves que fan música 
original que beu de la tradició del jazz mo-
dern dels noranta i de les dues darreres dè-
cades. A part, m’agrada molt la música lla-
tina i intento veure grups com Pedrito 
Martínez o Los Hacheros sempre que puc. 
I quant als músics locals, un sempre és re-
but amb certa indiferència perquè cada any 
hi deu haver milers de músics nous que ve-
nen i se’n van. Sí que és veritat que quan 
algú toca bé sempre veus alguns caps que 
es giren i com baixa el volum de les conver-
ses, a partir de llavors s’originen converses 
i de vegades amistats. Tot i això, molts 
d’aquests cercles són molt tancats i és difí-
cil entrar-hi a formar-ne part. 
 Quins músics has descobert vivint 
allà? Quins són els noms que més t’han 
sorprès? Joel Ross, Sullivan Fortner, Im-
manuel Wilkins, Cecile McLorin Salvant, 
Micah Thomas, Grant Stewart, Giveton 
Gelin, Johnny O’Neal, Melissa Aldana i 
molts més. Alguns ja els coneixia d’abans, 
però el fet de veure’ls regularment ha fet 
que els valori encara més.
 Amb qui toques, actualment? Última-
ment he tocat molt amb el meu grup de la 
Juilliard, que té la secció rítmica que ha 
gravat el meu disc. Hem fet diversos con-
certs i malgrat la tensió personal momen-
tània el grup sempre ha sonat bé, els meus 
companys toquen molt bé. També toco 
molt amb els meus amics de l’ànima i com-
panys de pis Andreu Pitarch (bateria) i 
Oriol Vallès (trompeta), músics increïbles 
que m’agradaria que a Catalunya es valo-
ressin com cal. Tinc ganes de tornar a to-
car regularment amb els meus amics de 
tota la vida i dels músics més bons que co-
nec: Xavi Torres, Pol Omedes, Joan Casa-
res, Irene Reig, Bruno Calvo...  
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La meva ocupació 
principal en aquesta 
ciutat ha estat 
escoltar música 
en directe cada nit

Ja tinc ganes 
de tornar a tocar 
regularment amb 
els meus amics 
de tota la vida



 A Nova York, estudiant a la prestigiosa 
Juilliard, has tingut com a professor Wyn-
ton Marsalis. Què tal l’experiència? Què 
has après d’un gran mestre com ell (i de 
tota la resta de professorat que has tin-
gut)? Wynton té un dels discursos més sò-
lids i aparentment fonamentats que he 
sentit mai. És un incansable del jazz i els 
seus mèrits poden ser fàcilment compara-
bles amb algú com Leonard Bernstein. No 
només és possiblement un dels millors 
trompetistes —de jazz i de clàssic— del 
món i un compositor amb una obra exten-
síssima, sinó que és potser el músic de 
jazz amb més pes institucional, sobretot 
des que és el director artístic de Jazz at 
Lincoln Center. Això ha fet que s’hagi gua-
nyat molts amics, però encara més ene-
mics, perquè el seu discurs sovint pot so-
nar dogmàtic i pedant. Coneix molt la 
història en general i els diversos vessants 
artístics i culturals de molts llocs dife-
rents del món, i és una de les persones 
amb una memòria més prodigiosa que he 
conegut. Recorda cada vegada que ha par-
lat amb tu i tots els detalls del que acabes 
de tocar! A mi m’ha semblat una persona 
molt inspiradora i sovint he reescoltat les 
seves xerrades, perquè connecto amb 
molts dels seus conceptes: la seriositat da-
vant la música, l’escolta com a pilar fona-
mental, la cura del so acústic i la reverèn-
cia a la història d’aquesta música. He de 
dir també que moltes altres vegades he 
discrepat no tant amb el seu discurs sinó 
amb els seus actes, que m’han pogut dece-
bre ocasionalment.
 Al llarg de la teva carrera has tocat amb 
grans noms del jazz: Dr. John, Nicholas 
Payton, Frank Wess... Hi ha cap concert 
que recordis especialment? Cap moment 
d’aquells inesborables? Dizzy’s Club a 
Nova York, final de la tardor del 2012, con-
cert de la Barcelona Jazz Orchestra amb 
Jon Faddis, Phil Woods i Frank Wess. 
Woods tenia 80 anys i la manera com mos-
trava respecte per Wess que en tenia 90 em 
va marcar profundament. Recordo també 
que el mateix Phil, al break per entrar als 
solos del “Groovin’ High” ho va fer en re be-
moll, com l’original. Però l’arranjament 

 Estàs treballant en algun disc, actual-
ment? Estic començant a pensar en el meu 
proper disc, que m’agradaria gravar cap a 
l’octubre o novembre. A part, tinc molts pro-
jectes paral·lels. No són exclusivament al 
meu nom, però tots em fa molta il·lusió que 
tirin endavant. Entre aquests hi ha el grup 
Smack Dab, que encapçalen el meu germà 
Joan i Oriol Vallès; Smack BIG Dab, la ver-
sió ampliada; el quartet Uptown Raccoon; 
The Gramophone Allstars Big Band, o la 
propera creació del segell discogràfic i col-
lectiu de músics The Changes.
 Tens previst tornar a casa a curt o mit-
jà termini, o ara per ara la teva vida passa 
per seguir vivint a Nova York? Seré a Cata-
lunya tot l’estiu, imparteixo un curs a l’Es-
muc al juliol i toco unes quantes vegades: 
totes les dates són al meu web. Cap a l’oc-
tubre tornaré a Nova York a fer un parell de 
concerts importants i segurament a gravar 
el meu proper disc. A partir d’allà el futur 
està obert, però ja fa més de set anys que 
no visc a Barcelona i per primera vegada 
tinc ganes de tornar. 
 Has col·laborat amb el darrer disc de 
Raynald Colom, The Barcelona Session 
(Fresh Sound New Talent, 2019), i ell tocarà 
ara amb tu a la presentació del disc al festi-
val Jazz l’Estartit. Quina relació tens amb 
ell, tenint en compte que és d’una generació 
anterior, i que ha comentat que li agrada 
‘traspassar’ la seva música als més joves? En 
Raynald i jo tenim força coses en comú. Els 
nostres pares són músics de jazz —toquen el 
mateix instrument— i hem estat uns malalts 
d’aquesta música quan ningú més al nostre 
voltant ho era. Ens agraden els mateixos dis-
cos i connectem estèticament. Sempre m’ha 
agradat molt com toca i crec que és dels pocs 
catalans que realment poden tocar blues. 
Quan als 15 anys vaig començar anar a les 
jam sessions, recordo que flipava bastant 
quan ell hi apareixia. En algun moment su-
poso que em devia atrevir a tocar al seu cos-
tat i ja des de fa un parell o tres anys m’ha 
trucat o l’he trucat per tocar junts en diver-
sos projectes. El fet que confiés en mi per al 
seu nou disc The Barcelona Session és una 
de les coses més boniques que m’han passat 
últimament, i li estic molt agraït.
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era en mi bemoll. Va tardar menys de qua-
tre compassos a rectificar i ningú se’n va 
adonar. És al Youtube si teniu curiositat. 
Recordo també que Frank Wess, a la seva 
edat, va tocar com a mínim vint chorus de 
“Rhythm Changes” o “Jumpin’ at the 
Woodside” i ningú no es va atrevir a tocar 
darrere seu. Hauré d’estar agraït a Dani 
Alonso (director de la BJO) tota la vida per 
aquesta oportunitat.  
 El 2018 vas publicar Sketches Overseas 
(Outside in Music), que va rebre el PREMI 
ENDERROCK al millor disc de jazz segons la 
crítica. Amb la perspectiva que dona el 
temps, quina valoració fas ara de l’àlbum? 
Positiva! El disc està molt bé, el que menys 
m’agrada és com hi toco jo... La resta de la 
banda és magnífica, sembla que facin mà-
gia amb els instruments, concretament 
Philip Dizack amb la trompeta i Joel Ross 
amb el vibràfon. A part, el disc m’ha situat 
una mica més a l’escena fent arribar el meu 
nom a molta gent que no em coneixia. Tam-
bé ha tingut ressò a Catalunya mitjançant 
els PREMIS ENDERROCK i l’Associació de Mú-
sics de Jazz i Música Moderna (que li va 
atorgar el Premi al Jove Talent 2018), que 
espero que hagin fet arribar la meva músi-
ca a orelles que no la coneixien. 

El meu últim 
disc està molt bé, 
però el que 
menys m’agrada 
és com hi toco jo

Fa més de set anys 
que no visc a 
Barcelona, i per 
primera vegada 
tinc ganes de tornar
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Sketches Overseas 
amb les Medes de fons

Lluc Casares presentarà el seu disc 
Sketches Overseas a la vuitena 
edició del Jazz l’Estartit com a fruit 
de la col·laboració que, des de fa ja 
uns quants anys, té establerta el 
festival de la Costa Brava amb GRUP 
ENDERROCK. El saxofonista barceloní 
estarà acompanyat per a l’ocasió per 
una formació excepcional: Raynald 
Colom (trompeta), Xavi Torres 
(piano), Giuseppe Romagnoli (baix)  
i Joan Casares (bateria). Serà el 
dissabte 27 de juliol al capvespre,  
a l’encantador escenari natural del 
Molinet, i donarà loc, ja a la nit i al 
mateix espai, a una sessió del millor 
jazz manouche amb el guitarrista 
holandès Stochelo Rosenberg 
acompanyat del trio del mallorquí 
Biel Ballester.      


