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L’any 2006, en el si de l’Es-
cola Municipal de Música
de Sant Andreu, un dels
seus professors, Joan Cha-
morro, músic, un més que
notable saxofonista de
jazz, va aconseguir que la
seva passió per aquest gè-
nere s’encomanés al cen-
tre, i va fundar la Sant An-
dreu Jazz Band, la millor
carta de presentació de
l’escola, formada per mú-
sics d’edats compreses, so-
bretot, entre els 10 i 16
anys que han esdevingut
un fenomen, gràcies a la
gravació i publicació, el
2009, del seu primer disc,
Jazzing (Live at Casa Fus-
ter) –l’any passat van pu-
blicar el segon volum, amb
el mateix nom–, però tam-

bé a la puixança de la jove
saxofonista, trompetista i
cantant Andrea Motis
(1995). Avui (21 h, sopar, i
22.30 h, concert), Joan
Chamorro (contrabaix i
saxo baix) i Andrea Motis
(veu, saxos i trompeta) ac-
tuen en el marc de les ses-
sions de jazz La Terrace,
de l’Hotel AC Bellavista de

Girona, acompanyats de
Josep Traver (guitarra) i
Esteve Pi (bateria). L’any
passat, mestre i alumna,
amb la impagable aporta-
ció d’Ignasi Terraza, un
dels millors pianistes de
jazz del país, van publicar
el CD Joan Chamorro pre-
senta Andrea Motis, amb
temes com L.O.V.E., Loui-
siana Fairy Tale, Dream a
little dream of me, No mo-
re blues, Basin Street
Blues, Over the rainbow o
Smile, la majoria dels
quals figuren al programa
d’avui, amb altres temes
com All of me, Fine and
mellow, Petite fleur o
Twenty hours a day. Mo-
tis ha estat convidada per
Quincy Jones a intervenir
en el concert que aquest
oferirà al Festival de Pera-
lada el 20 de juliol. ■
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La jove saxofonista Andrea Motis i Joan
Chamorro actuen avui a l’AC Bellavista

Talent jazzístic
sota els estels

La cantant i saxofonista
Andrea Motis ■ D. BORRAT

El Festival Castell de Pera-
lada està de celebració,
perquè aquest any com-
pleix el 25è aniversari. Per
commemorar-ho, ha insti-
tuït la seva pròpia medalla
d’honor, que entregarà a
“aquells artistes que han
tingut una vinculació es-
pecial amb el certamen”.
Ahir, a Barcelona, va tenir
lloc l’acte de lliurament del
primer exemplar d’aquest
guardó, que ha estat ator-
gat a una de les artistes
més emblemàtiques del
festival, la soprano Mont-
serrat Caballé, que el va
inaugurar l’any 1987.
Aleshores, Caballé el va
obrir amb una programa-
ció doble –igual que aquest
any– a l’església del Car-

me, amb el Quintet Vocal
de Catalunya interpretant
nocturns, cànons, can-
çons i motets de Mozart, i
als jardins del castell, a la
nit, interpretant el Rè-

quiem de Mozart, acom-
panyada de l’Orquestra
Simfònica i el Cor del Gran
Teatre del Liceu.

La medalla ha estat dis-
senyada per la casa Ba-

gués Masriera Joiers, i
ahir Montserrat Caballé la
va rebre de mans de Car-
men Mateu de Suqué, pre-
sidenta de l’Associació
Cultural Castell de Perala-

da. Els responsables del
festival ja han anunciat
que aquest guardó també
el rebran, aquest any, el
cantant Joan Manuel Ser-
rat, el tenor Plácido Do-
mingo, el ballarí i coreò-
graf Ángel Corella i el di-
rector teatral Joan Font,
líder de la companyia Co-
mediants. A cadascun dels
guardonats se’ls farà en-
trega de la medalla el dia
que actuaran en l’edició
d’enguany del festival. ■

Medalla de Peralada
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El Festival Castell de Peralada crea una medalla d’honor i atorga la
primera a Montserrat Caballé, que el va inaugurar l’any 1987

Carmen Mateu i Montserrat Caballé, mostrant la medalla, ahir, a Barcelona ■ QUIM PUIG

També rebran el
guardó Plácido
Domingo, Joan
Manuel Serrat,
Àngel Corella i
Joan Font

Amb la col·laboració del
Festival de Cinema Jueu
de Barcelona, s’han pro-
gramat dues sessions de
cinema a la fresca pel mes
de juliol, a l’aire lliure i en
un escenari de pel·lícula
com és el pati del Centre
Bonastruc ça Porta. Les
projeccions de Holly Ro-
llers i The Infidel tindran
lloc aquest proper dijous
14 de juliol i el 28 de juliol,
a les 22 h. L’entrada és lliu-
re.

Amb l’estiu tornen tam-
bé les tardes de contes i lle-
gendes, un punt de troba-
da que reuneix cada any
nombrós públic infantil i
familiar, per aprendre i
passar una bona estona
endinsant-nos en histò-
ries de tradició jueva. A
partir del 13 de juliol i fins
el 31 d’agost, els dimecres
a dos quarts de set de la
tarda, també al pati de
l’entitat. ■
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El Call de
Girona
ofereix ‘Nits
de pel·lícula’


