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BLUES I BIBLIOTECA
Sense la Societat de Blues de Barcelona, el Fons de Blues i música
negra de la Biblioteca Tecla Sala
no existiria.
Per això hem volgut fer un butlletí
especial dedicat al 15è aniversari
de la SBB. Perquè estem contents,
perquè els volem felicitar per la
bona feina, per la constància, i per
deixar-nos formar part de la seva
família. Ja sabeu la dita:
“La família!!! Una biblioteca que no
dedica el temps suficient a la família
no és una biblioteca de veritat”. Vito
Corleone.

El principal promotor del lligam
entre la biblioteca i la SBB, en Joan
Ventosa, ens ha fet un petit resum
de l’origen de la Societat i la seva
evolució. I el principal cronista de
tot plegat, en Manolo López Poy,
ens ha regalat la seva vivència personal. Això és el que trobareu en
aquest butlletí, a més de diferents
imatges i cartells d’activitats diverses de la Societat de Blues.
I a més, naturalment, el nostre
agraïment. La biblioteca és molt
més rica des que té un fons de
blues i música negra.
Biblioteca Tecla Sala
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MANOLO LÓPEZ POY

Han pasado tres lustros (15 años
para los de la ESO) desde que estampé mi firma junto a la de 25
personas más, al pie del documento que suponía la constitución legal
de la Societat de Blues de Barcelona...
y no, de ninguna forma parece que
fue ayer, al menos desde mi óptica.
Estos quince años han sido un después bastante distinto del antes,
para mí y para el panorama del
blues. Tras aquellas primeras reuniones en el Torke de la calle Diputación vino un peregrinaje por
diversos locales montando efímeras jams en las que la SBB se cohesionó gracias a la generosidad y

el entusiasmo de las músicos que
amenizaron noches sedientas en
las que los francotiradores bluseros individuales nos fuimos conociendo (e incluso cociendo) para
crear un grupo tan heterogéneo
como variopinto, en el que los
veteranos de principios de los 80
se mezclaron con los recién llegados en una fiesta que duró un poco más de lo que le duraban a
Sabina los hielos y el whisky... aunque bien es cierto que a nosotros
el whisky tampoco nos duraba
demasiado...
(continua a la pàgina següent)
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15 AÑOS Y NO PARECE QUE FUE AYER
De aquellas enloquecidas y desmadejadas jams surgieron bandas, noviazgos, amistades y rencores, cosas todas connaturales al blues.
Quizá algunos echaron de menos
una mayor materialización de grandes proyectos y hubo quién desertó de la sociedad decepcionado
al comprobar que juntos, separados
o revueltos, seguíamos siendo una
minoría, una rara avis en el panorama musical. Pero es innegable que
el gran logro de la SBB fue el de
servir de catalizador para una escena del blues que a principios de los
2000 estaba desperdigada y atomizada en pequeños grupos de aficionados y francotiradores solitarios
que acudíamos a los escasos conciertos que la noche barcelonesa
albergaba, cruzándonos en muchos
casos como pecios a la deriva. Era
tal el hambre de novedades de los
aficionados que a la blusera sociedad barcelonesa le salieron socios
por todos los rincones de la península ibérica y pronto comenzaron a
florecer sociedades de blues siguiendo su estela hasta llegar a la
larga treintena actual.
Y vinieron los conciertos en el
Centro Cultural Collblanc-La Torrasa, y la proliferación de jams y
los encuentros anuales en el Festival de Barcelona de los queridos
capibolos y el Ciclo de Blues de
L´Hospitalet y el Primavera in Black
y El Fons de Blues de la Tecla Sala y
el Concurso de Bandas Noveles de
Blues y el European Blues Challenge y.... un montón de cosas que
ahora se me olvidan, quizá porque
algunas las viví con demasiada intensidad.

(CONTINUACIÓ)

En mi caso, a la SBB le debo muchas cosas y algunas muy importantes. A muchos de mis mejores amigos de hoy los conocí al calor de
una barra en aquellas primeras míticas jams, si me he acabado convirtiendo en escribidor es porque mi
primer libro, Camino a la Libertad.
Una historia social del Blues, nació
con el apoyo de dos personas que
cumplieron a rajatabla el refrán de
«el diablo los cría y el blues los
amontona», e incluso buena parte
de mis mejores etapas personales y
sentimentales han venido propiciadas por maravillosas personas que
se cruzaron en mi camino gracias a
esas tres siglas que bien leídas ponen SeBeBe. Disculparéis que no
haya puesto nombres propios pero
es que he pensado que era tan delicado como innecesario. Todos los
que estáis incluidos en estas líneas
sabéis perfectamente a quién me
refiero: a vosotros de uno en uno y
a todos al mismo tiempo. Gracias
por estar ahí y hacerme la vida más
agradable.
Manolo López Poy
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LA SOCIETAT DE BLUES DE BARCELONA ·
A iniciativa de Mike Shannon (músic
americà resident a Barcelona ), alguns músics i aficionats al blues vam
celebrar dues reunions el 27 de novembre i 12 de desembre de 2004 al
bar Torke del carrer Diputació de
Barcelona. Parlàvem de com organitzar algunes jam sessions a la ciutat,
donat que aleshores no existia cap
proposta semblant dins l’àmbit del
blues. Així va agafar cos la idea de
crear una associació que vetllés per
la divulgació del blues i el 17 de gener de 2005 signàvem l'acta de constitució de l'associació al Pub Límerik
(Bruc xamfrà Diputació), nou punt
de trobada i de les jam sessions setmanals, vist la dificultat de fer-ho al
Torke per incompatibilitat amb el
veïnat. Així va quedar constituïda
legalment la SBB amb una junta directiva presidida per Vicente Zumel.

A partir d’aleshores la SBB va començar a treballar en propostes de
divulgació del blues, com la Revista
de la SBB, d'edició trimestral de la
qual es publicarien 11 números, fins
la tardor de 2008. Des de l’any
2009, i fins a data d'avui, la SBB ha
editat l'Anuario del Blues, amb el suport del l'Ajutament de l'Hospitalet i
el Centre Cultural Collblanc Torrasa
(CCCT), és una publicació sobre
blues única a tot l'Estat.

JOAN VENTOSA

La SBB organitza, des de 2007, un
concurs anual de blues i, juntament
amb el CCCT, amb qui manté de
sempre una estreta relació, coorganitza el cicle L'Hospitalet Blues &
Boogie.

Es manté així la continuïtat i l'activitat de l'associació fins l’any 2011,
quan es crea una junta nova i més
estable.
L'any 2011 es constitueix la nova
junta sota la presidència de Miriam
Aparicio. És un període de continuïtat, es manté l'activitat general de
l'associació al temps que s’afegeix
alguna novetat. La SBB passa a
col·laborar, des de l'any 2013, en
l'organització del Primavera In Black,
festival de música negra dins el
marc de les Festes de Primavera de
L'Hospitalet, del qual aquest any es
compleixen vuit edicions.

S’organitzaren també festes d'aniversari, jam sessions setmanals i
col·laboracions amb altres entitats i
festivals de blues, com el de Barcelona organitzat per la gent de Capibola Blues.
L'any 2006, a iniciativa meva, la SBB
presenta el projecte de creació d'un
Fons de Blues especialitzat a la Biblioteca Tecla Sala de L'Hospitalet,
projecte vist amb bons ulls per la
direcció de la biblioteca i els responsables de l'Ajuntament i que a
partir d'aleshores es converteix en
l’únic projecte d'aquestes característiques arreu de l'Estat i d'Europa.
Des d'aleshores el Fons de Blues no
ha parat de créixer i ha esdevingut
tot un referent fins al punt que actualment és també el Fons de Blues
Europeu recolzat per la European
Blues Union que l'ha reconegut
com a fons divulgatiu propi.
L'any 2009 la junta de la SBB planteja la seva renúncia, hi ha canvis i
renovació en les vocalies, amb Ron
Burke com a president.

L'any 2016 la presidència de l'entitat passa a mans de la Montserrat
Pratdesaba (Big Mama Montse) fins
l'actualitat. Al llarg de tots aquests
anys el paper i l'activitat de la SBB
ha esdevingut un revulsiu important
en l’àmbit del Blues, organitzant,
coorganitzant o col·laborant en tot
tipus d'iniciatives, com les que s'han
relacionat, també d’àmbit Estatal i
Europeu.
La trajectòria, l'experiència i el
compromís dels socis i, sobretot,
dels qui “tiren del carro” són un
bon presagi de futur!.
Joan Ventosa
Gestor cultural i soci co-fundador
de la SBB. Abril 2020
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Av. Josep Tarradellas, 44
08901 L’HOSPITALET
Telèfon: 93 403 26 30
Correu: bibteclasala@l-h.cat
Transports:
Metro L1 i L9: Torrassa
Autobús interurbà: L12 i L16
Horari:
Dilluns, de 15.30 a 21h.
De dimarts a divendres, de 9 a 21h.
Dissabtes, de 10 a 14h i de 15 a 20 h.
Nadal, Setmana Santa i estiu: horaris especials

FESTES D’ANIVERSARI DE LA SBB
La primera festa d’aniversari (2006) es va fer
al CC Collblanc-Torrassa, amb Little Willie
Littlefield. La 2a i la 3a van ser a la Sala Monasterio, el març de 2007, amb Anke Angel &
Agustí Mas Combo, i de 2008, amb Karen Carroll, Víctor Puertas, Ivan Kovacevic i Rodrigo Villar. L’any 2009 no hi va haver festa.
La fetsa del 5è aniversari (2010) va ser al
Casal de Barri de Prosperitat, amb Nasty
Boogie, Lynwood Slim & Igor Prado Band.
El 6è, 7è i 8è aniversaris es van celebrar al
Centre Cívic Les Basses, els estius dels anys
2011, amb Txus Blues & Jose Bluefingers, Greg
Izor & SBB Combo (Sergi Escriu, Oscar Rabadán, Xavi Curto i Blas Picón); 2012, amb Bob
Margolin & Tota Blues Band i 2013, amb Big
Band d’Alumnes Escola de Blues de Barcelona,
Mallen Trio, Gene Taylor & SBB Combo (Mario
Cobo, I. Kovacevic i Anton Jarl)
La festa del 9è aniversari va ser al Poble Espanyol amb La Testapazza, A Contra Blues, The
Big Jamboree, The Golden Grahams i Mancuso.
Els anys 2015 i 2016, per celebrar el 10è i
l’11è aniversari, la SBB va tornar al CC Collblanc– Torrassa de l’Hospitalet, mes de juny.

Van actuar, un any, Travellin Brothers, Barcelona
Blues Society & Friends Blues Jam i, l’altre: Donald
Ray Johnson & Gaspard Ossikian, Víctor Puertas,
Bernat Font, Tòfol Martínez, Martí Elies, Blues dance i Blues Shakers.
Els darrers tres anys, les festes d’aniversari 12,
13 i 14 de la SBB s’han fet a l’abril, als Jardins de
Can Sumarro de l’Hospitalet, dins la programació del Festival Primavera in Black, en plenes
Festes de Primavera. L’any 2017 amb Víctor Puertas & The Mellotones & J.T. Lauridsen i Smokin’
Stones. L’any 2018 amb Mr. Shingles, Tomi Leino
Band & Victor Puertas, Antonio Serrano, Joan Pau
Cumellas i el SBB Harp Meeting (Anton Jarl, Chino
Swingslide). L’any 2018 van tocar l’Escola del Taller de Blues de Barcelona, Tota Blues & José Luis
Pardo i Corey Harris.
La festa del 15è aniversari ha estat suspesa a
causa de la crisi del coronavirus, juntament amb
la tota la programació de Festes de Primavera.
Tot i això, des de la Biblioteca Tecla Sala, no
volem deixar passar l’oportunitat de fer aquest
petit homenatge i felicitar la Societat de Blues
de Barcelona.
Llarga vida al blues i “per molt anys SBB”!!!

