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El Jazz Festival l'Estartit, cita del millor jazz a la Costa Brava
La 6a edició arrenca aquest dijous i fins diumenge oferirà, al Molinet, vuit concerts amb grans noms del
gènere

Cita imperdible del millor jazz de l'estiu a la Costa Brava, el Jazz Festival l'Estartit reunirà del 25 al 28
de juliol alguns dels grans noms actuals del gènere en vuit concerts concentrats en quatre dies. La Punta
del Molinet tornarà a ser, per segon any consecutiu, el marc privilegiat amb vistes a les illes Medes que
acollirà els concerts del festival, un espai consolidat que va obtenir una magnífica acollida per part del
públic en el seu estrena l'edició passada i que ha acollit aquest passat cap de setmana els vuit concerts
de jazz inclosos en la programació del 6è Fringe Festival Torroella de Montgrí-L'Estartit, celebrat
del 18 al 21 de juliol.
La inauguració del 6è Jazz Festival l'Estartit el dijous 25 de juliol tindrà el saxo, instrument
emblemàtic del gènere, com a protagonista amb dos concerts protagonitzats per dues generacions de
grans intèrprets, a les 20h, el llegendari Charles McPherson, icona del Bebop i gran referent de
diverses generacions de saxofonistes, que arriba a la Costa Brava en el marc de la seva gira de 80è
aniversari, anys que compleix just la vigília del seu concert al Festival. A les 22h, un dels improvisadors
més brillants del segle XXI, Joshua Redman, que presentarà el seu últim treball, Still dreaming, un tribut
a la lliure inspiració i l’esperit fantasiós del seu pare Dewey Redman i d'Ornette Coleman. Redman,
estarà acompanyat en el seu concert per Ron Miles (trompeta), Scott Colley (contrabaix) i Dave
King (bateria).La segona jornada del Festival, divendres 26 de juliol, tindrà com a gran protagonista el
vocalista de jazz José James (22h), un cantant inclassificable que ha sabut crear un estil original i que a
l'Estartit presentarà el seu treball d'homenatge a Bill Withers, Lean on Me. El precedirà, a les 20h,

Tonina, contrabaixista i cantant, descoberta al Berklee College of Music de Boston (EE.UU.) pel músic i
productor Javier Limón. Saputo presentarà al Festival el seu últim treball, St Lost, una col·lecció de
cançons escrites mentre estudiava a València, Boston i St. Louis, la seva ciutat natal, en les que parla de
les seves experiències.
La tercera jornada del Jazz Festival l'Estartit, dissabte 27 de juliol, començarà amb el saxofonista català
Lluc Casares (20h), que amb el seu quintet presentarà el seu segon treball en solitari, Sketches
overseas, guanyador del Premi Enderrock al millor disc de jazz de 2018. A les 22h, Stochelo Rosenberg
amb el Biel Ballester Trio portaran al Molinet el seu gypsy jazz. Rosenberg és un dels millors
guitarristes del món amb una brillant te?cnica, un vibrato distintiu, una desbordant imaginació i un gran
talent compositiu.
El diumenge 28 de juliol, els mítics The Golden Gate Quartet (22h) posaran el colofó al 6è Jazz
Festival l'Estartit amb el seu llegendari gospel. A la tarda, a les 20h, la joveníssima trombonista i
cantant Rita Payés, de la factoria de Joan Chamorro, a la Sant Andreu Jazz Band, presentarà el seu
últim treball, Imagina, dedicat a la seva mare, la guitarrista Elisabeth Roma, que l'acompanyarà en el
concert.
El Jazz Festival L'Estartit complementa l'oferta musical amb un acurat servei de bar i restauració.
El 6è Jazz Festival L’Estartit compta amb el suport d'Estrella Damm i d’empresaris locals que s’han fet
d’ells aquesta cita anual amb el millor jazz a la Costa Brava.
Les entrades es poden adquirir a través del web del Festival, www.jazzestartit.cat, i a les taquilles de
l’esdeveniment. Els preus dels concerts dobles són oscil·len entre 25 i 35 euros.
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