IGUALADA, del 12 de juny
al 2 de juliol de 2017

DEL 12 DE JUNY AL 2 DE JULIOL IGUALADA
S’OMPLE DE JAZZ AMB LA CINQUENA
EDICIÓ DE L’ESTIVAL DE JAZZ
El proper dilluns 12 de juny al Teatre Municipal Ateneu es donarà tret de sortida a la
cinquena edició de l’Estival de Jazz, una edició que s’allargarà fins el 2 de juliol i que oferirà
més de 10 propostes gratuïtes, la majoria a l’aire lliure, en diferents espais d’Igualada.
Seguint les motivacions que ens han fet arribar fins a la cinquena edició, l’Estival d’enguany

mantindrà l’objectiu d’acostar el jazz a tot tipus de públic i en diversos formats, amb la
programació de músics que conformen la potent escena jazzística catalana com Natsuko
Sugao Group o el dúo Duot, que celebren els seus 10 anys d’improvització plegats.
Comparteixen cartell amb una formació emergent de músics consolidats: Artigas & Cagigal
Quartet.
Una de les novetats més esperades d’aquesta edició és el retorn del Pícnic Jazz, un espai a
l’aire lliure on podrem gaudir de diferents propostes variades i de qualitat. Formacions com

Tomate, Trío y Cebolla o Manel Fortià Trio donaran tret de sortida a un dia sencer de
música i bon ambient. També podrem gaudir del projecte recent de la discogràfica Underpool
Records: Underpool 5, i els seguiran el grup de dixie Dixieland Preachers que acompanyaran
una ballada de swing amb Swing Anoia. Per completar l’últim sprint del dia ballarem amb un
grup de joves emergents estudiants de música: Drop Collective. Seguirà un grup que ens
oferirà un directe únic i atractiu: Astrio, i tancaran el pícnic els punxadiscs Ponent Roots.
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L’Estival de Jazz dóna Carta Blanca al
saxofonista Santi de la Rubia
Pels aficionats que cerquen nous estímuls musicals, l’Estival de Jazz destaca per oferir una
producció pròpia gràcies al “Carta Blanca a...” proposada a un músic diferent en cada edició.
El festival dóna literalment carta blanca a un músic consolidat, però que manca de projecte
propi, per tal que presenti en el marc de l’Estival de Jazz el projecte jazzístic que vulgui. Del
resultat, l’Estival de Jazz junt amb la col·laboració de la discografia Underpool, n'editaran un
disc. Pandora (2013) del bateria Ramon Prats, premiat per l’AMJM, Epokhé (2014) del
guitarrista Dani Comas, Noninó (2015) del pianista Toni Vaquer i Terror (2016) del
hammonista Txema Riera han sigut les produccions pròpies del festival fins a dia d’avui.
Enguany el repte és pel saxofonista Santi de la Rubia que el proper divendres 30 de juny
presentarà al Teatre de l’Aurora el seu primer projecte al seu nom: Santi de la Rubia Trio. Una
formació perfecta per expressar-se amb total llibertat a través de música original i standards.
Juntament amb Roger Gutiérrez a la bateria i Marc Cuevas al contrabaix ens oferiran una
proposta de jazz contemporani amb una energètica influència hard-bop.

El festival
L’Estival de Jazz arriba ja a la seva cinquena edició consolidant-se com un dels festivals de jazz
imprescindibles de Catalunya per l’impuls que dóna a les noves fornades del jazz català,
sobretot amb la celebrada Carta Blanca. Destaca el seu caràcter innovador, amb voluntat
d’explorar i descobrir nous espais de la ciutat a través del jazz, amb propostes que s’apropen
a tot tipus de públic.
En aquests cinc anys, el festival ha anat creixent pel que fa al nombre de propostes i a la
durada del festival i ha comptat amb la complicitat del sector, que any rere any espera la
producció pròpia de l’Estival de Jazz, que des del seu inici ha estat premiada o finalista dels
premis anuals de l’Associació de Músics de Jazz de Catalunya.

L’Estival de Jazz està organitzat per l’Associació Tocats de Jazz i compta amb el suport de
l’Ajuntament d’Igualada i del patrocini de diferents empreses de la localitat.

3

PROGRAMA
Xerrada: “EL JAZZ NOSTRE DE CADA DLL 12
DIA” amb Txema Riera i Esther Condal
juny
Concert: ARTIGAS & CAGIGAL: KINTSUGI

18:30H TEATRE ATENEU Entrada lliure

CINECLUB: “PIANO BLUES”

DJ 22

22h

de Clint Eastwood

juny

NATSUKO SUGAO GROUP presenten

DJ 29

“La danza de una luz”

juny

CARTA BLANCA A… SANTI DE LA RUBIA

DV 30

(Igualada)

PATI ATENEU

Entrada lliure

(Igualada)
22h

MUSEU DE LA 8€
PELL (Igualada)

22h

TEATRE DE
L’AURORA

juny

10€

(Igualada)
PÍCNIC JAZZ amb
TOMATE, TRÍO Y CEBOLLA

DSS 1
juliol

Tot el
dia

PARC DE
PUIGCORNET

Entrada lliure

(Igualada)

MANEL FORTIÀ TRIO
UNDERPOOL 5
DIXIELAND PREACHERS

DROP COLLECTIVE
ASTRIO
PONENT ROOTS

DUO DUOT presenten

DG 2

“10 ANYS 10 HORES”

juliol

De 11h ESGLÉSIA VELLA
a 21h (Castellolí)

Entrada lliure
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DADES
DESTACA
6 dies de festival: 1 xerrada; 1 projecció pel·lícula; 11 concerts.

DIES DE FESTIVAL
Dilluns 12, Dijous 22, Dijous 29, Divendres 30 de Juny, dissabte 1 i diumenge 2 de Juliol.

ESPAIS
Adoberia Bella, Teatre Municipal l’Ateneu Igualadí, Pati de l’Ateneu Igualadí, Teatre de
l’Aurora, Parc de Puig Cornet, Església Vella de Castellolí.

EL CARTELL
Cada edició de l’Estival de Jazz compta amb la col·laboració d’un artista local per la creació
del cartell, enguany encarregat a l’artista igualadina Joana Sardà.

ELS MÚSICS (per ordre d’actuació)
Alfred Artigas, Laia Cagigal, Martín Leiton, Oriol Roca, Natsuko Sugao, Iván González, Marc
Cuevas, Jordi Satanach, Enric Peinado, Josema Martín, Santi de la Rubia, Roger Gutiérrez,
Javier Galiana, José López, Juan Sáinz, Manel Fortià, Albert Marquès, Raphael Pannier,
Roger Mas, Gorka Benítez, Ramon Prats, “Dixieland Preachers”, “Drop Collective”, Santi
Careta, Arecio Smith, Santi Serratosa, “Ponent Roots”, Albert Cirera.

UNA CELEBRACIÓ
Els Duo DUOT volen celebrar els seus 10 anys oferint-nos un espectacle de 10 hores
d’improvització.

A LA XARXA
www.estivaldejazz.cat

/estivaldejazz
@estivaldejazz
@estivaldejazz
@estivaldejazz
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DILLUNS 12 DE JUNY

XERRADA I CONCERT

TEATRE MUNICIPAL ATENEU IGUALADÍ
18:30h

Entrada lliure

XERRADA: ‘EL JAZZ NOSTRE DE CADA DIA”
A càrrec dels músics Txema Riera i Esther Condal. Apropament al jazz contemporani. Una fotografia de l’actualitat musical al nostre país.

I SEGUIDAMENT:

ALFRED ARTIGAS & LAIA CAGIGAL: KINTSUGI
Kintsugi és l'art japonès de la reparació, de convertir en bellesa la fragilitat, mostrant amb orgull les cicatrius i imperfeccions.
Alfred Artigas i Laia Cagigal fan una interpretació musical del concepte que els serveix per
donar una mirada única al repertori: cançons originals, versions, standards de jazz... un conjunt
de bellesa fràgil, missatges amb esquerdes i altres contradiccions. Martín Leiton i Oriol Roca,
ànimes expertes en l'estranya bellesa sonora completen el quartet que ens presenten en
aquesta proposta de reparació musical.

Amb:
Laia Cagigal - veu
Alfred Artigas - guitarra elèctrica
Martín Léiton - contrabaix
Oriol Roca - bateria

Amb la col·laboració de l’ AUGA.
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CINECLUB A LA FRESCA:
PIANO BLUES
DE CLINT EASWOOD

DIJOUS 22 DE JUNY
PATI ATENEU IGUALADÍ
22h

Entrada lliure

Títol original: Martin Scorsese Presents the Blues - Piano Blues (2003) (EEUU)
Direcció: Clint Eastwood
Producció: Martin Scorsese
Música: Varis
Duració: 85 min
Documental fet per Clint Eastwood entrevistant a llegendes del blues com Ray Charles,
Dave Brubeck, Fats Domino, Doctor John, Marcia Ball, ...) i amb imatges d'arxiu. Un
dels documentals produïts per Martin Scorsese al voltant de la història del blues.

Amb la col·laboració de Cineclub Ateneu.

7

NATSUKO SUGAO GROUP
presenta:
“La danza de una luz”

DIJOUS 29 DE JUNY
PATI MUSEU DE LA PELL
22h

Preu: 8€

La trompetista japonesa Natsuko Sugao ens presenta el seu segon disc “La danza de una luz”.
Amb un so propi, el grup toca una música que ens fa partícips d’un món de textures i de
colors: evocador, emocional, vibrant, eclèctic i oníric. Destaca l’aprofitament de la
personalitat de cada membre del grup, ja que són companys de viatge, còmplices i amics, a
part de magnífics músics de l’escena jazzística de Barcelona. Ens conviden a acompanyar-los i

deixar-nos endur en aquesta aventura musical.
Amb Iván González, Marc Cuevas, Jordi Satanach, Enric Peinado i Josema Martín.
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CARTA BLANCA A...
SANTI DE LA RUBIA

DIVENDRES 30 DE JUNY
TEATRE DE L’AURORA
22h

Preu: 10€

Santi de la Rubia comença a estudiar saxòfon als vuit anys. El 2002 acaba el Grau Professional de saxo clàssic
al conservatori José Pérez Barceló de Benidorm amb Matrícula d'Honor. Aquell mateix any es trasllada a

Barcelona per estudiar jazz a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Allà rep classes de professors com
Xavier Figuerola, Eladio Reinón o Ignacio Gascón, graduant-se el 2006 amb Matrícula d'Honor. Amplia la seva
formació assistint a seminaris i classes particulars amb Perico Sambeat, Javier Vercher, Dick Oatts, Dave
Liebman, Bob Mintzer, Jerry Bergonzi, Bill Mc. Henry, Chris Cheek, Mark Turner i Walter Smith III.
Ha participat de nombrosos festivals internacionals de jazz com el de Getxo, Mas i Mas de Barcelona, Lugo,
Distrito Jazz de Bilbao, Terrassa, Gijón, Vic, Darmstädter (Alemanya) o Macadam Jazz (França), entre d'altres.
Ha estat guardonat amb el 1r premi al I Concurs de Jazz de Barcelona, amb el quartet Afinke (2004); nomenat
Millor Grup Jove al Concurs Internacional de Jazz de Granada, amb el quartet Afinke (2006); seleccionat pel

Catalan Jazz Tour (2008) amb actuacions a París i Londres; i 2n premi al I Concurs Internacional de Jazz
d'Almeria amb CJ quintet (2014).
Amb la col·laboració del segell UnderPool
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PÍCNIC JAZZ

DISSABTE 1 DE JULIOL
PARC DE PUIGCORNET
Tot el dia

Entrada lliure

Enguany, en ser la cinquena edició, volem celebrar-ho recuperant el bon ambient del Pícnic jazz.
Un dia ple de música i activitats que arribarà a un públic divers, des de l’ambient familiar fins a la
festa nocturna.

Concerts (a partir de les 12h del migdia):


Tomate, Trío y Cebolla



Manel Fortià Trio



Underpool 5



Dixieland Preachers + Jam de Swing amb Swing Anoia



Drop Collective



Astrio



Ponent Roots
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DUO DUOT
PRESENTEN
‘10 ANYS 10 HORES’

DIUMENGE 2 DE JULIOL
ESGLÉSIA VELLA DE CASTELLOLÍ
DE 10h a 20h

Entrada lliure

El saxofonista igualadí Albert Cirera junt amb el bateria Ramon Prats celebren 10 anys del
projecte conjunt “Duot”. Aquesta formació d’improvització de reconeixement internacional
proposa un esdeveniment atípic que a la vegada representa tot un repte. Un concert de 10
hores, una per cada any. Tothom qui vulgui podrà venir a fer el vermut, dinar o berenar en un

marc privilegiat gaudint i participant d’aquesta bonica performance artística.
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CONTACTE DE PREMSA
Laia Carbonell
T. 665 920 589

laia.carbonell.garcia@gmail.com
www.estivaldejazz.cat

Ho organitza:
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