El millor jazz d’avantguarda català i
internacional torna a Girona

El Festival de Jazz de Girona i els concerts del Sunset Jazz Club completen la tardor musical a
la ciutat.
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El 14è Festival de Jazz de Girona, una de les cites més consolidades del gènere a Catalunya, reunirà a la
ciutat el millor jazz d’avantguarda català i internacional amb propostes per a tots els públics del 14 ﬁns al
27 de setembre. Seran vuit actuacions protagonitzades per artistes de primer nivell i activitats paral·leles,
com el cercavila de la Girona Marxing Band o la masterclass a càrrec de David Pastor, un dels jazzmen
més destacats del nostre país. El Festival començarà amb una revisió original de les millors peces d’Adrià
Puntí en clau de jazz, a càrrec del Girona Jazz Project.

Håkan Broström
En l’apartat internacional, destaca l’actuació del quartet del saxofonista suec Håkan Broström, que compta
amb la participació estel·lar de les ﬁgures del jazz nord-americà Joey Calderazzo i Jeﬀ “Tain” Watts, un
autèntic all star de músics acostumats a tocar al costat d’artistes com Herbie Hancock, Joe Lovano i els
germans Wynton i Branford Marsalis.

David Pastor
El jazz de casa nostra estarà representat, entre d’altres, pel trompetista David Pastor –escollit millor solista
de jazz del 2014–, el contrabaixista David Mengual, i els nous talents Joan Solà & Lucas Martínez, dos joves
instrumentistes (piano i saxo, respectivament), amb una gran projecció. D’altra banda, la formació francoespanyola-marroquina Gabacho Maroconnection, oferirà la seva particular fusió del jazz, el ﬂamenc i la
música popular magribina, que incorpora veus, percussions i instruments marroquins.

El Festival de Jazz de Girona es reserva també un espai per al jazz més hedonista i somniador, com el que
practica els Hop’s Trio, especialitzat a versionar peces de l’era daurada del swing; el jazz vintage del
Shakin’ All, una actuació que comptarà amb una ballada de lindy hop; o la Girona Marxing Band, que, al
més pur estil de Nova Orleans, anunciarà el Festival pels carrers de la ciutat el mateix dia de la
inauguració.
Els concerts tindran lloc a diversos espais, com l’Auditori de Girona, La Planeta, la Fundació Valvi, La
Mirona de Salt, l’Ateneu Bar de Banyoles i la Casa de Cultura (Auditori Josep Viader). També es faran dos
concerts a la Rambla, a peu de carrer, (Girona Marxing Band i Shakin’ All) i l’Espai Marfà acollirà el taller de
cançons amb David Pastor. Més informació i detall de la programació a:
www.festivaldejazzdegirona.com.
Programació de tardor al Sunset Jazz Club

CMS Trio
L’activitat musical de Girona bull amb una gran activitat concertística que continuarà després del Festival
de Jazz, a redós d’aquest mateix gènere, amb la programació de tardor del Sunset Jazz Club i, ﬁns al juny
de 2015, amb més de 200 activitats previstes entorn del jazz, amb actuacions en viu els dimarts,
dimecres, dijous, dissabtes i diumenges.
El diumenge 28 de setembre s’inicia la temporada de tardor en aquest club (situat al carrer de Jaume Pons
i Martí, 12, al centre de Girona) amb el concert del CMS Trio, format per Javier Colina, Marc Miralta i Perico
Sambeat. Durant el mes d’octubre hi haurà els concerts dels francesos Knop Project (dia 4), del grup gironí
de música vocal Les Sixters (dia 9), Giulia Valle Trio (dia 11), Euclydes Mattos (dia 16), Perico Sambeat
Quintet (dia 18), i també la programació especial de Fires (de Sant Narcís, la festa gran de Girona) amb el
tercer Cicle Jazz i Fires.

Jerome Sabbagh
Així, el pop-jazz de Verd i Blau amb la veu de Judit Nedderman donarà inici al 3r Cicle Jazz i Fires el 23
d’octubre, que serà molt variat estilísticament, seguit pel jazz contemporani del Rotem Sivan Trio (dia 25),
la música de cambra del Sextet Gerió (dia 26), el dixieland del Hot Brass Quartet per al Vermut Jazz del dia
de Sant Narcís (dia 29) i el blues d’August Tharrats i Amadeu Casas (dia 30). El concert estel·lar d’aquest
cicle serà a càrrec del Jerome Sabbagh Quartet feat. Ben Monder & Jeﬀ Ballard (dia 31) i la música negra
de Marga Mbande Quartet protagonitzaran el ja tradicional concert d’aniversari del Sunset (dia 1 de
novembre).
Al novembre es durà a terme el 2n Cicle Sax Masters, que tindrà com a cap de cartell Zenhya Strigalev &
Smiling Organism (dia 15), en un concert amb la participació excepcional del llegendari baixista Foley,
company d’escenaris de Miles Davis durant cinc anys. D’altra banda, el guitarrista de ﬂamenc i membre
del grup Ketama, Josemi Carmona, junt al pianista de jazz Ignasi Terraza estrenaran a Girona el projecte
“Únicos” (dia 23), una revolucionària fusió d’estils i tradicions.
Ja al desembre, el millor jazz contemporani arribarà des de Brooklyn mitjançant el Rob Garcia Quartet (dia
13) amb un concert de presentació del seu darrer CD i amb la col·laboració del premiat saxofonista Noah
Preminger. Amb un estil molt més clàssic, la pianista i vocalista Dena DeRose oferirà amb el seu trio una
sessió de jazz elegant i soﬁsticat el dissabte 20 de desembre.
D’altra banda, una de les novetats de la temporada és la programació d’una jam session dedicada al soul,
funk i blues, que coordinarà la Banda de la Impremta el segon diumenge de cada mes, i que se sumarà a
la jam de la Sunset Band (primer diumenge) i a la Jazz Jam Session (tercer diumenge) en el foment de la

participació sobre l’escenari del Sunset. Per a més informació i detall de la programació:
www.sunsetjazz-club.com.

