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CULTURA NOU9EL 25

La inauguració es farà el 6 de febrer amb una estrena de l’Esmuc Jazz Project

El Festival de Jazz de Granollers porta 
noves produccions pel 25è aniversari
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Joan Santmartí i Lluís Sitjes, vicepresident i president de Jazz Granollers, en la presentació del Festival

Granollers

Teresa Terradas

El Festival de Jazz de 
Granollers arriba aquest 
any a la 25a edició amb un 
cartell farcit d’estrenes i de 
noms propis de casa, com 
Joan Vidal, l’Orquestra de 
Cambra de Granollers i la 
Big Band, però també de 
grans figures del jazz del 
moment. “Després d’aquests 
anys podem dir que tenim 
un festival consolidat com 
a activitat important dins el 
panorama musical i cultural 
de la ciutat”, va assenya-
lar Lluís Sitjes, president 
de Jazz Granollers, entitat 
organitzadora del certamen, 
que tindrà com escenari el 
Casino però també el Teatre 
Auditori i els restaurants El 
Mirallet i Anònims. 

Però amb l’objectiu de 
sorprendre i de fer coses 
diferenciades, han preparat 
una programació amb 10 
espectacles, 6 dels quals són 
estrenes absolutes. “Per cele-
brar els 25 anys creiem que 
és un bon festival”, va consi-
derar Sitjes. “Per això aquest 
any hem demanat un esforç 
a totes les parts del festival, 
tant a les artístiques com a 
les de programació”, va afe-
gir Joan Santmartí, vicepresi-
dent de Jazz Granollers. 

Entre les estrenes hi ha la 
que servirà per inaugurar 
el Festival, el 6 de febrer, 
amb Esmuc Jazz Project i el 
projecte Univers Keith Jarret. 
Segons Santmartí, aquest 
projecte ha nascut per dos 
motius. D’una banda, per 
aglutinar diferents genera-
cions de músics del país, i 
de l’altra, donar a conèixer 

personatges importants del 
món del jazz amb músiques 
arranjades per gent d’aquí. 

En l’apartat d’estrenes 
també destaca la que pre-
sentarà el músic granollerí 
Joan Vidal amb el seu sextet 
i l’Orquestra de Cambra de 
Granollers, Coleridge’s dream 
suite, fruit d’un encàrrec del 
festival perquè escrigués una 
composició que combinés 
sextet i orquestra. Segons 
Sitjes, serà un dels plats forts 
del Festival. No es queda 
enrere la proposta de Jordi 
Bonell, que participarà en la 
iniciativa Joan Bretcha Gui-
tar Series, que es va iniciar 
el 2010.

Una altra formació vallesa-
na, la Big Band de Granollers, 
estrenarà el 27 de febrer 
l’espectacle En sintonia, amb 

músiques de sèries de TV 
emmarcades en el 25è ani-
versari, “que portaran molts 
records divertits”, segons el 
director Martí Ventura. Els 
arranjaments els ha fet ell 
mateix i altres persones.

Una altra producció desta-
cada és la de la Jazzgranollers 
Ensemble que, en aquesta 
ocasió, al costat del músic 
Víctor Bocanegra, han pre-
parat Pom de petits hits. “Per 
a mi, els Reis m’arribaran 
al febrer, en poder compar-
tir unes cançons amb una 
orquestra de qualitat com 
aquesta”, va comentar Boca-
negra, el pare del qual havia 
nascut a Granollers. “Que es 
doni veu als cantautors en 
un festival de jazz és molt 
positiu”.

El cartell del 25è Festival 

de Jazz es clourà amb les 
actuacions d’Ángel Vegas 
Trio el 12 de febrer; The 
Claudia Quintet, que el con-
cert que farà el 13 de febrer 
al Casino serà el primer a 
Catalunya; d’Àrid amb el 
granollerí Guillem Callejón, i 
Michael Kanan Trio, amb un 
altre habitual del festival, el 
músic Marc Miralta. “Aquest 
potser serà el concert més 
clàssic del festival”, va dir 
Sitjes.

En la presentació, Joan 
Marquès, tresorer del Casi-
no, va destacar els 15 anys 
de col·laboració de l’entitat 
amb el Festival, mentre que 
l’alcalde Josep Mayoral va 
afirmar que la gran virtut 
del Festival és que ha deixat 
pòsit, a més del seu caràcter 
innovador. 

La Suècia 
modèlica, a debat 
en una obra al 
Teatre de Ponent
Granollers

Després d’exhaurir les entra-
des el cap de setmana passat 
amb Granos de uva en el pala-
dar, el Teatre de Ponent de 
Granollers presenta dissabte 
i diumenge Kyla (Fredor), 
una obra colpidora del dra-
maturg suec en vida més 
important, Lars Norén. En 
aquest muntatge s’enfronten 
els valors de la Suècia modè-
lica amb la intolerància, els 
prejudicis i la frustració. 
L’obra està protagonitzada 
per tres companys d’institut 
que el darrer dia de classe es 
troben per banyar-se al llac i 
beure cervesa. Mentre parlen 
de la seva Suècia, de com la 
immigració l’està canviant, 
arriba un company de classe 
d’origen asiàtic, i la violència 
latent començarà a aflorar. 
L’obra està dirigida per Adri-
an Devant, de nacionalitat 
sueca, i entre els actors n’hi 
ha un de vallesà, Marc Naya, 
de la Garriga. Les representa-
cions es faran dissabte a les 9 
del vespre i diumenge a les 7 
de la tarda. 

Nou grups participen 
al XXXII Concurs   
de Teatre Amateur  
de Sant Feliu
Sant Feliu de Codines

El XXXII Concurs de Teatre 
Amateur de Sant Feliu de 
Codines s’inaugura aquest 
diumenge amb la representa-
ció d’El mètode Grönholm, del 
grup El Rossegall de Vilanova 
i la Geltrú. Fins al 5 d’abril es 
presentaran nou obres repre-
sentades pel grup de teatre 
de l’ACR de Fals, Paranys 
de Sant Joan de Vilatorrada, 
Grup Escènic Navàs, Bat de 
Tàrrega. A.T.C. de Castellbell 
i el Vilar, Inestable Cereta-
na de Teatre de Puigcerdà, 
Teatre del Talión de Lleida 
i el grup de teatre del Casal 
Familiar de Manresa. El 5 
d’abril es farà la cloenda amb 
la lectura del veredicte i el 
repartiment de premis. Totes 
les representacions es faran a 
les 7 de la tarda al Casal Cul-
tural Codinenc.

Concert d’Obrigada 
i música de DJ a 
l’Anònims

Granollers

La banda de rock and roll 
Obrigada, de Cardedeu, actu-
arà aquest dissabte a 2/4 de 
7 de la tarda a l’Anònims de 
Granollers amb el seu reper-
tori habitual i el seu directe 
contundent. La tarda es com-
pletarà amb Brubaker DJ Set, 
el pseudònim del periodista i 
melòman Oriol S.

Música gospel i 
solidària a Santa Agnès

Santa Agnès de M.

El Centre Cívic de Santa 
Agnès de Malanyanes es va 
omplir amb més de 350 per-
sones en el concert solidari 
de Roc&Gospel dins els actes 
de la festa major d’hivern. 
Sota la direcció de Gerson 
Gelabert, la formació vocal 
de la Roca va interpretar el 
seu repertori habitual i tam-
bé algunes peces noves. Una 
altra novetat va ser el suport 
que van tenir dels professors 
de l’Escola Municipal de 
Música al baix, a la guitarra, 
al piano i a la bateria. L’acom-
panyament d’alguns temes 
va anar a càrrec de la banda 
en formació de Roc&Gospel. 


