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Divendres 7 de març.  21 h
Sala Montsalvatge

John Mayall
Rocky Athas, guitarra
Greg Rzab, baix
Jay Davenport, bateria

Durada aproximada 90 minuts sense pausa

Concert en corproducció amb 

John Mayall torna a Girona per celebrar la gira del seu 80è 
aniversari, i ho fa dins del marc del Black Music Festival. Mayall, 
mestre del blues i figura clau en la música contemporània, ha 
publicat ja més de 50 àlbums, molts dels quals han suposat 
nous patrons dins del rock blues.

John Mayall
John Mayall, nascut a Cheshire el 1933, és un dels bluesmen més 
reputats del món i un dels pilars del blues britànic i mundial. 
El 1955 va fundar el seu primer grup The Powerhouse Four i 
posteriorment, la seva banda més famosa, The Bluesbreakers, 
que va comptar amb la col·laboració de guitarristes com ara Eric 
Clapton, Peter Green o Mick Taylor. La formació va aconseguir 
fer discos excel·lents durant la dècada dels 60, com ara l’àlbum 
Bluesbreakers, en la portada del qual apareix un jove Eric 
Clapton. Quan Clapton deixa la formació per formar Cream, 
Mayall busca un nou guitarrista. Així és com Peter Green entra 
en el grup i edita A hard road. Més tard, Green també marxaria 
per fundar Fleetwood Mac.

El seu lloc l’ocupa Mick Taylor, i enregistren Crusade, un dels 
àlbums llegendaris del blues. Posteriorment, Taylor també 
deixaria el grup per integrar-se als Rolling Stones.

A partir de 1969, John Mayall enregistra els posteriors treballs 
sota el seu nom. Durant la dècada dels 70 va fusionar el 
blues i el jazz, aconseguint un so tipus big band amb tocs de 
swing. Més tard, combina el blues amb el country i el funky, 
americanitzant totalment la seva música. A partir dels 80, 
Mayall torna al so blues rock dels primers temps. I en aquesta 
línia s’ha anat mantenint fins ara: el 2007 edita l’àlbum In 
The Palace of The King, el 56è de la seva carrera, un treball 
d’homenatge a l’obra de Freddy King. El 2008 va tancar l’etapa 
dels Bluesbreakers per iniciar, només un any després, una nova 
aventura amb The New Band, amb la qual el veterà bluesman 
segueix demostrant la seva vitalitat imparable.

SALA DE CAMBRA

Dissabte 8 de març. 19 h

Cobla Ciutat 
de Girona

PROPERS CONCERTS

Servei de bar. 
Des d’una hora abans i fins una hora després del concert

SALA MONTSALVATGE

Diuemgne 9 de març. 19 h

Forma Antiqva
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www.auditorigirona.org · T. 902 091 722
Taquilles: Auditori de Girona, Teatre Municipal
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