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La divuitena edició del certamen es farà del 15 de maig al 23 de juny a Granollers

El Festival de Jazz de Granollers 
aposta pels músics vallesans

T.
T.

Joan Rectoret, Àlex Martínez, Jordi Pegenaute i Enric Illa, els quatre components de Té Punch!

El mític grup de Granollers reapareix amb ‘Intercanvi’

El retorn de Té Punch!

Granollers

T.T.

Gairebé 16 anys després de 
la seva dissolució, el grup de 
jazz fusió Té Punch! reaparei-
xerà dalt d’un escenari amb 
un nou projecte, Intercanvi, 
que sonarà per primer cop el 
13 de juny en un dels nous 
escenaris del certamen, Roca 
Umbert. Jordi Pegenaute, el 
guitarrista de la formació, 
defineix el  nou projecte com 
un intercanvi de les trajec-
tòries que ha tingut al llarg 
d’aquests anys cadascun dels 
components del grup, format 
també per Àlex Martínez 
(teclats), Joan Rectoret (baix 
elèctric) i Enric Illa (bateria).  
Tots ells han tingut experi-

ències vitals en altres estils 
com el rock, la música clàs-
sica, el flamenc o la música 
tradicional i ètnica. “Hem vol-
gut posar al servei del grup 
moltes de les coses que hem 
viscut fins ara”, ha comentat 
Pegenaute, que considera que 
“el món, sense intercanvi, no 
anirà enlloc”.

Amb Té Punch!, recorden 
els seus membres, van enre-
gistrar un únic disc, amb 
el mateix nom del grup, i 
van trepitjar la majoria dels 
escenaris de la comarca, però 
també de fora. “Vam fer mol-
tes actuacions i en festivals 
de jazz de prestigi com el de 
Barcelona, Terrassa o Getxo”, 
ha apuntat el guitarrista.  
Ara, també tenen la inten-

ció de convertir aquest nou 
projecte en un disc, i donar 
continuïtat al seu nou projec-
te musical. “Nosaltres fèiem 
un jazz molt de fusió. Ara, 
és força igual, però sí que 
hem canviat el concepte cre-
atiu, la manera de treballar. 
No estem tan lluny del que 
fèiem”, ha explicat Pegenau-
te.

El músic de Granollers 
també reconeix la seva satis-
facció d’actuar en un escenari 
com el de Roca Umbert. “La 
nostra música té molt a veure 
amb aquest espai lligat a la 
indústria, un espai que no ens 
rebutja, sinó que ens acull. 
Per tant, farem una posada en 
escena adequada a l’espai”, ha 
anunciat Pegenaute.

Granollers

T.T.

El Festival de Jazz de 
Granollers arriba a la divui-
tena edició amb una aposta 
clara pels músics locals i 
comarcals. Del 15 de maig 
al 23 de juny, una quinzena 
de concerts tindran lloc en 
diferents  escenaris de la 
ciutat, alguns dels quals s’in-
corporen per primera vegada 
al certamen, com el Museu i 
Roca Umbert. 

La presència granollerina 
estarà representada al Fes-
tival amb grups com Joan 
Vidal Trio; Dimas Corbera, 
que actuarà amb Aleix de 
Gispert; Lite Bites Trio, 
amb Guillem Callejón; la 
Big Band de Granollers, que 
tancarà el certamen el 15 de 
juny; la Big Band Combo, o 
el retrobament de Té Punch! 
De la resta de la comarca 
arribarà la producció prò-
pia del Festival, 1967, amb 
els músics Sanmartí, Prie-
to, Cuadrado i Xirgu, o la 
música de David Soler, que 
després d’una llarga etapa 
amb Llibert Fortuny i sent 
guitarra de la Jonah Smith 
Band, es presenta per primer 
cop com a líder de la seva 
formació. També hi actuaran 
Elisabeth Raspall i Marc 
Miralta, al costat de Chris 
Cheeck.

Un dels plats forts del 
Festival serà el concert de 
Bruce Barth (piano) i Perico 
Sambeat (saxo tenor), però 
també són destacables les 
actuacions del grup Duot, 
guanyador del II Concurs 
de Jazz Jove; dels Pink Elep-
hants Jazz Band, i de Planeta 
Imaginario, una banda de 
jazz rock que té com a bai-
xista el músic de Granollers 
Frederic Font.

Suspès el concert 
de Claudi 
Arimany el 25 de 
maig a Granollers
Granollers

El concert del flautista valle-
sà Claudi Arimany i Claude 
Bolling Trio que s’havia de 
fer el 25 de maig al Teatre 
Auditori de Granollers dins 
el Festival de Jazz, s’ha hagut 
de suspendre per problemes 
d’agenda. Les persones que ja 
havien comprat les entrades 
poden passar pel teatre per 
recuperar els diners. L’ho-
rari és els dimecres, dijous i 
divendres de dos quarts de 
sis a dos quarts de nou del 
vespre.

El Teatre Auditori 
de Granollers 
acull ‘El circ de 
Sara’, diumenge
Granollers

El Circ d’Hivern de l’Ateneu 
Popular 9 Barris presenta El 
circ de Sara aquest diumenge 
a les sis de la tarda al Teatre 
Auditori de Granollers. Es 
tracta d’un espectacle que va 
més enllà d’una successió de 
números i aposta per la fusió 
de llenguatges per explicar 
una història. El muntatge va 
a càrrec de sis artistes, una 
actriu i un músic.

Primer espectacle de 
la Primavera Poètica 
amb ‘Sarabandejant 
la poesia’
La Garriga

El Festival Primavera Poètica 
de la Garriga engega aquest 
cap de setmana, després de la 
lectura poètica de Sant Jordi, 
amb l’espectacle Sarabande-
jant la poesia, un concert de 
rigorosa estrena amb el Cor 
Sarabanda i Cinta Massip. En 
aquest concert s’intercala el 
recital dels poemes musicats i 
la interpretació cantada de les 
peces. La majoria de les com-
posicions són de la directora 
del cor garriguenc, Mariona 
Castelar, però també n’hi 
ha de Josep Vila, Toti Soler, 
Anton Garcia Abril, Xavier 
Riba, Jorge Sarraute i Javier 
Busto. El concert es farà a les 
deu del vespre a l’Escola de 
Música.

Se suspèn el 
concert de Sanata 

Llinars del Vallès 

L’actuació que s’havia de fer 
aquest diumenge a l’església 
de Sant Joan de Sanata, 
inclosa en el desè Cicle de 
Concerts, s’ha hagut de 
suspendre per la indisposició 
d’un dels intèrprets. El 
concert de piano i veu 
l’havien de fer Jordi Ribell i 
Janeth. J.B.M.

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

L’artista vallesà Pep Bou, 
amb Bufaplanetes, serà 
l’encarregat de tancar la II 
Mostra d’Arts Escèniques 
Festival dels Amateurs de 
les Franqueses del Vallès, 
aquest dissabte a les deu del 
vespre al Teatre Auditori de 
Bellavista.

Bufaplanetes (1982) va ser 
el primer i celebrat espec-
tacle de la carrera de Pep 

Bou en solitari amb el teatre 
de les bombolles de sabó. 
L’espectacle s’ha representat 
per teatres i festivals d’ar-
reu del món i ha captivat els 
públics de totes les edats. 
Un cop acabat l’espectacle 
s’entregaran els premis de 
participació a les compa-
nyies que han format part 
de la programació d’aquest 
certamen, i el premi Votació 
de l’Espectador. En total s’hi 
han presentat set espectacles 
de companyies amateurs.

Pep Bou tanca la Mostra d’Arts 
Escèniques de les Franqueses

Xavier Esteve presenta el segon 
volum de ‘Cors catalans’
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Xavier Esteve, director de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca de Mollet, presentarà el 
segon volum de la col·lecció 
discogràfica ‘Cors catalans’, 
aquest diumenge a dos 
quarts d’una del migdia al 
Palau de la Música Cata-
lana. Aquest segon volum 
compta amb la participació 
de la Capella Santa Maria 
de Ripoll, la Coral Claude-

faula de Girona, Nit de Juny 
de Palafrugell, Orfeó Nova 
Solsona i les corals de la 
Catalunya Nord Canta-canta 
La Fossella de Perpinyà i Les 
Camilleres de Sallagosa. 

Aquest projecte d’Este-
ve té l’objectiu de donar a 
conèixer les diferents carac-
terístiques fonètiques del 
nostre idioma a través de 
les cançons pròpies de cada 
zona geogràfica. El disc és 
una producció del Moviment 
Coral Català.


