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MAKE A BRAZZ NOISE HERE...
tribute to Frank Zappa

“Make	 a	 Jazz	 noise	 here”	 és	 el	 títol	 d'un	 dels	 treballs	
discogràfics	més	 conegut	 d'aquest	 insòlit	 compositor	 i	
guitarrista	nord	americà	anomenat	Frank	ZAPPA,	autor	
de	culte	de	 les	avantguardes	de	 la	Música	Pop	dels	60,	
70	i	80.	
El	 seu	 inclassificable	 perfil	 artístic	 i	 la	 seva	 estètica	
transgressora	ens	ha	 impulsat	a	crear	un	espectacle	en	
el	 qual	 s'inclouen	 algunes	 de	 les	 seves	 peces	 més	
properes	 a	 la	 nostra	 veu	 metàl·lica,	 revestida	 amb	
elements	electro-acústics	i	bateria.		
Seduïts	 per	 la	 seva	 il·limitada	 imaginació	 creativa,	
influenciada	per	artistes	tan	dispars	com	Edgar	Varèsse,	
Pierre	Boulez,	i	músiques	tan	fascinants	com	el	Blues,	el	
Jazz	 o	 el	 Rhythm	 and	 Blues,	 ens	 ha	 estat	 impossible	
escapar	 de	 la	 poderosa	 temptació	 del	 seu	 Univers.	 En	
realitat	“Make	a	BRAZZ	noise	here”,	a	banda	d'un	joc	de	
paraules,	és	alhora	un	pretext	experimental	per	donar-
nos	 el	 gust	 de	 viure	 d'a	 prop	 la	 seva	 música,	 el	 seu	
missatge	 i	 la	 seva	 visió	 exclusiva	 de	 l'art	 del	 final	 del	
segle	XX.	

http://www.youtube.com/watch?v=Wuy5CIUMZjE	
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Amb 30 anys de trajectòria al món 
de la música de cambra, Spanish 
Brass és un dels quintets més 
dinàmics i consolidats del panorama 
musical internacional.  
L’any 1996 obté el Primer Premi del 
6è Concurs Internacional per a 
Quin te ts de Meta l l “Vi l le de 
Narbonne” (França), considerat el 
de més prestigi per a aquesta 
formació. En 2017 va rebre el I 
Premi Bankia al Talent Musical en la 
Comunitat Valenciana i en 2019 el 
Premi Espai Ter de Música de 
Torroella de Montgrí. 
A més d’haver participat en alguns 
dels festivals més importants del 
món, ha tocat en la gala dels Premis 
Príncipe de Asturias en 1995 i ha 
enregistrat la música de l’obra 
teatral La Fundación de Buero 
Vallejo per al Centro Damático 
Nacional i la banda sonora de la 
pel.lícula Descongélate, de Félix 
Sabroso, per a la productora El 
Deseo.  
Ha publ icat vint- i -sis trebal ls 
discogràfics, entre ells dos DVD-CD 
i un doble CD recopilatori, que 
mostren les seves múltiples facetes: 
Luur-Metalls Spanish Brass Quintet 
(1996), No Comment (1998), La 
escalera de Jacob (2000), SPANISH 
BRASS Luur Metalls & Friends 
(2001) , Del icatessen (2002) , 
Caminos de España (2003) , 
Absolute amb Christian Lindberg i 
Ole E. Antonsen (2004), Gaudí’um 
(2005), Metàl.lics (2006), Retaule de 
Nadal amb l’Orfeó Valencià Navarro 

Reverter (2006), SBALZ Brass 
Ensemble (2007), Brass and Wines 
amb Steven Mead (2008), Brassiana 
amb Lluís Vidal Trio (2008), The 
Best of Spanish Brass (2009), SBLM 
(2009), Tell me a Brass Story amb la 
Banda Municipal de Música de 
Bilbao (2012), viBRASSions (2012), 
Metalls d’Estil amb Pep Botifarra 
(2013) , 25 (2014) , SuBLiMe 
Christmas (2014), Brass Brass 
Brass (2016), De Vents i Terra amb 
la Banda Municipal de Barcelona 
(2017), Puro de Oliva amb Chano 
Domínguez i Bandolero (2018), XXX 
(2018), Mira si hem corregut terres... 
amb Carles Dénia (2019) i Les 
Aventures de Monsieur Jules amb 
Albert Guinovart (2019). 
Paral. lelament a l ’activitat de 
concerts, Spanish Brass organitza 
d o s f e s t i v a l s d e d i c a t s a l s 
instruments de metall de caràcter 
internacional: el Festival Spanish 
Brass Alzira (www.sbalz.com) i el 
B r a s s u r r o u n d 
(www.brassurround.com), on cada 
any es reuneixen alguns dels 
solistes internacionals, grups i 
p r o f e s s o r s d e m e t a l l m é s 
prestigiosos del món. 
Spanish Brass toca amb trombó 
Courtois i tuba Melton; i amb la nova 
aplicació BlackBinder; i utilitza 
fundes d’instruments Bags.  
A més, rep el suport de l’Institut 
Valencià de Cultura i del Ministerio 
de Cultura-INAEM. 

Components: Carlos Benetó, 
trompeta; Juanjo Serna, trompeta; 
Manuel Pérez, trompa; Inda Bonet, 
trombó; i Sergio Finca, tuba 
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