
 

Juan Ull presenta el seu nou projecte Ciudade 
 
Ciudade és un grup d’amics que es reuneixen per a fer la música que els 
agrada i compartir-la amb tots aquells que vullguen escoltar-la. Ciudade, com 
la majoria del jazz de ciutat, naix en tènues locals d’assaig,  en garatges 
subterranis, en habitacions de músics insomnes i en xicotets escenaris 
nocturns.  
Ciudade persegueix la bellesa on vullga que es trobe, recorre la Rambla en 
bona companyia, es perd en el Carme i es fa de dia en un café junt amb 
músiques impossibles. Sap a metall vell, fa olor a fusta i sona blau.  
Ciudade és ara, és un moment, un instant. No menteix ni ho pretén, celebra i 
comparteix les coses bones de la vida perquè després i al final de tot açò és 
l’única cosa que compta. 
Esta nit Ciudade són Diego De Lera (contrabaix), Felipe Cucciardi (bateria), 
Rafa Madagascar (piano) i Juan Ull (saxo). 
 
 
 
 
Juan Ull naix a Alzira (València) en 1972.  En 1988 finalitza els seus estudis de 
saxòfon en el Conservatori Superior de València. Participa en l’escena jazzística 
de la seua ciutat així com en projectes interdisciplinaris, entre els quals destaca 
la seua col·laboració en espectacles de dansa contemporània i performance 
(París, Brussel·les). En 1999 es trasllada a Philadelphia on entra en contacte 
amb l’avantguarda del jazz contemporani de la mà de Gary Thomas. Membre 
de l’Intercultural Saxophone Ensemble Of Philadelphia  dirigit per Odean Popa.  
Al setembre de 2001 és becat per la Fundació La Caixa i comença un màster en 
estudis de jazz en Indiana University (Bloomington), sota la direcció de David 
N. Baker. En 2001 es trasllada a Nova York per a estudiar improvisació 
avançada amb George Garzone; on després de dos anys es gradua en 
Interpretació i Composició de Jazz en la New York University. 
En l’actualitat resideix a Barcelona i compagina la seua carrera d’intèrpret i 
compositor amb la docència,  alhora que realitza els seus estudis de doctorat 
en la Universitat Politècnica de València. 
 
 
Rafael Madagascar és un pianista de nova generació, format inicialment en 
l’escola del carrer. Va començar els seus estudis com a autodidacta des de molt 
menut. A Colòmbia va rebre classes de grans pianistes com Joe Madrid, Rodolfo 
Argudín “Perruchin” i Gonzalo Rubalcaba, i a Espanya amb Jon Urrutia, Iñaki 
Sandoval, Stefan Karlsson i Mariano Díaz. 
Ha aconseguit expandir els seus coneixements en el camp de la música llatina, 
el folklore tradicional del seu país, el jazz tradicional, l’Avant Garde i 
últimament s’ha enfortit amb incursions en el món del flamenc i els sons 
urbans, com el rap i el funk. 
Actualment viu a Barcelona, on alterna la seua labor de docent amb la de 
pianista freelance, i treballa amb diferents projectes de jazz i latin jazz, i 
acompanya cantants, orquestres de salsa, grups de fusió i flamenc. 
 

 

 
 
Diego De Lera 
Classes i seminaris amb Mario Rossy, Luis Llario, Ben Street, Steve Rodby 
(Pat Metheny Group), David Pastor, Javier Vercher, Albert Sanz i Kurt 
Rossenwinkel. Ha estudiat contrabaix clàssic amb Fran Roche i Paco Catalá 
(solista de l’Orquestra de València). Ha treballat amb músics de l’escena 
jazzística com Madeline Bell, Joan Soler, Ricardo Belda, David Pastor, Toni 
Belenguer, Jeff Jerolamon, Nova Dixieland Band, Ivan Albuixech Quartet, 
etc., a més de col·laborar assíduament amb distintes Big Bands com 
Benifajazz Big Band, Kiko Berenguer-Peymar Big Band, Ad Libitum Big Band, 
Big Band la Vall, etc. Ha actuat en els clubs més importants a nivell nacional: 
Jazz Filloa (la Corunya), Clavicembalo (Lugo), Dado Dada, Café Central 
(Madrid), etc. Forma part del grup AZIMUT que interpreta i escriu música per 
a cine mut per a institucions com l’IVAM i la Filmoteca Valenciana. Ha 
participat en la gravació dels CD Good Vibes de l’organista Mauri Sanchis, 
amb músics com el saxofonista Bill Evans, Joey di Francesco, Dean Brown, 
Danna Leese i Javier Vargas; Truco del grup flamenc La Molienda de levante  
i Iván Albuixech Quartet. Ha actuat en els festivals de jazz de la Costa del 
Sol, Tarragona, Albacete, Toledo, Gandia, Alacant, Eivissa, Dénia, Alfàs del 
Pi, València (Palau de la Música en el 2003, 2004 i 2005), amb diferents 
formacions. Actualment compagina actuacions amb labors pedagògiques en 
unes quantes acadèmies valencianes.  
 
 
Felipe Cucciardi Naix a València en 1964. Té estudis en l'Estudi de Música 
de València i el Taller de Músics de Barcelona i ha realitzat seminaris amb Joe 
Hunt, Billy Hart, Jordi Rossi i Billy Higgins. S'ha especialitzat des de 1985 en 
la bateria de jazz, ha treballat amb Fabio Miano Trío, Ricardo Belda Trío, 
Ximo Tebar Jazz Group, Carlos Gonzálbez Quartet, Lou Bennett Trío, Joan 
Soler Quartet, Thomas Schwetz Quartet, Perico Sambeat Quartet, Arantxa 
Dominguez + 3, Cristina Blasco Quartet, Ramón Cardo Quartet, Danna Leese 
Side Tracks, Raíles Blues, Ester Andújar Group, Jaume Pedrós Quartet, Celia 
Mur Quartet, Grooveyard (jazz en el cine negre-Tribut a Ella Fitzgerald), 
Donna´m Jazz, entre altres. També ha treballat amb Jimmy Owens, Dave 
Schnitter, Grant Stewart, Abdú Salim, Mike Mossman, Jorge Pardo, Chano 
Domínguez, Albert Bover, Mathew Simon, Laura Simó, Antonio Serrano, Rob 
Bargad, Erin Boheme, Randy Napolean, etc. 
Participa habitualment en festivals de jazz, gires de concerts i clubs en tot el 
territori espanyol. A més, realitza gires per Itàlia, França, Amèrica central i 
els antics països de l’URSS, i ha compartit cartell amb músics com Paquito 
d´Rivera, Danilo Perez, Joao Bosco, Nina Simone o Phil Collins. Amb el Ximo 
Tebar Jazz Group obté el 1r premi en el certamen de 1989 de la Mostra 
Nacional de Jóvens Intèrprets, i amb el grup Arturo Serra Sextet guanya en 
1993 el 1r premi en el XVII Festival Internacional de Jazz de Getxo. En 2001 i 
2002 rep el premi al millor bateria en els premis Promúsics. 
 

 


