Joventuts Musicals de Figueres
Del 16 al 18 de juliol del 2021

27è FESTIVAL DE JAZZ DE FIGUERES
Presentar una nova edició del festival sempre ens fa molta il·lusió. Cada any és especial, però
viure una segona edició en pandèmia i en les condicions en què la cultura s’ha vist immersa, fa
que ens sentim orgullosos de poder-lo tirar endavant i tenim ganes de viure’l més que mai.
El festival de Jazz de Figueres s’ha convertit en una cita destacada a la ciutat. I és que un dels
nostres objectius sempre ha estat acostar el jazz al carrer i al públic figuerenc. Per això oferim
concerts totalment gratuïts a les places de la ciutat i també a les sales de concert, on tindrem
propostes de renom d’una gran qualitat.
Així doncs, fer que grans i petits gaudim de la música de qualitat és sempre el nostre gran repte.
A més, aquest any oferirem sinergies amb altres entitats figuerenques, i això també ens agrada.
Us convido a visitar la ciutat els propers 16, 17 i 18 de juliol, perquè l’ambient està assegurat!
Alba Albert,
Presidenta de Joventuts Musicals de Figueres

El Festival de Jazz de Figueres és el més veterà de la ciutat, i amb el pas dels anys ha anat guanyant no només en experiència sinó en una versatilitat que l’ha convertit en una delicada peça
d’impuls musical, organitzada cada any per Joventuts Musicals de Figueres. Enguany arriba a la
vint-i-setena edició i alguns dels seus caps de cartells són enormement suggestius.
El pintor Henri Matisse definia el jazz com a “ritme i significat”, de la mateixa manera que
l’escriptor Júlio Cortázar el veia com un exercici d’alliberament. És això, i potser molt més, ja
que sota el seu paraigües s’obren una multitud de disciplines que ens porten de la llibertat al
contingut.
Aquest cúmul de sensacions són les que podrem gaudir en aquesta 27è Festival de Jazz de Figueres. Un imprescindible de l’activitat cultural de la ciutat.
Alfons Martínez Puig,
Regidor de Cultura i Turisme

Joventuts Musicals de Figueres

DIVENDRES, 16 DE JULIOL

Del 16 al 18 de juliol del 2021

Ajuntament de Figueres

20.30 hores – La Cate

New Orleans Gospel Quartet
Flora Sicot, direcció, contralt i piano
Rachel Ratsizafy, soprano
David Bardy, tenor i percussió
Sylvain Padra, baríton-falset
Aquest quartet de gòspel fa reviure un període estel·lar de la música negra americana dels anys 60. I ho fa tot rendint homenatge a grups imprescindibles com ara The Jackson Southenaires,
The Barret Sisters o The Blind Boys of Alabama, entre d’altres. D’origen estadounidenc, però
establert a Montpeller, el quartet francoamericà fa una proposta enèrgica i vital que, més enllà
de l’escolta, aposta per viure l’emoció i la joia de la música. Una vetllada per gaudir d’autèntics
clàssics del gòspel i els espirituals negres en interpretacions intenses i acurades.

DIVENDRES, 16 DE JULIOL

Entrades: Socis de Joventuts Musicals 8 €. No socis 14 €

23.00 hores – Plaça Josep Pla

Casares Brothers Quintet
Oriol Vallès, trompeta
Lluc Casares, saxo
Joe Webb, piano
Giuseppe Campisi, contrabaix
Joan Casares, bateria
Els germans Casares ajunten forces amb l’inestimable camarada i company en mil batalles Oriol Vallès per oferir un concert diferent, per a tots els públics, apte tant per fer servir les orelles com per moure els peus. Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Mary Lou Williams
i Nicholas Payton estan al menú, i fins i tot alguna composició original. Us ho perdreu?

Joventuts Musicals de Figueres

DISSABTE, 17 DE JULIOL

Del 16 al 18 de juliol del 2021

Gratuït. Cal reservar localitat.

19.00 hores – Plaça Josep Pla

Kelly Green Trio feat Vernau Mier
Kelly Green, piano i veu
Luca Soul, contrabaix
Evan Hyde, bateria
Vernau Mier, saxo alt
Kelly Green és una de les cantants més reconegudes de Nova York, sent ja un
referent del jazz vocal nordamericà, apreciada així mateix per les seves habilitats com a pianista i
compositora. Habitual en clubs com Blue Note, Birdland, Apollo Theater, Smalls Jazz Club o The
Jazz Standard, col·labora freqüentment amb celebritats del jazz com George Coleman, Christian McBride, Dee Dee Bridgewater, Jimmy Heath, Steve Nelson o Kush Abadey, entre d’altres.

DISSABTE, 17 DE JULIOL

Gratuït. Cal reservar localitat.

20.30 hores – Auditori Caputxins

Ignasi Terraza Trio

Ignasi Terraza, piano
Horacio Fumero, contrabaix
Esteve Pi, bateria
Ignasi Terraza és un dels músics de jazz del nostre país que compta amb un gran reconeixement internacional. El seu estil de tocar jazz: mediterrani, obert i altament sensible. La seva
interpretació recorda el swing d’Oscar Peterson, la sensibilitat de Bill Evans i l’espontaneïtat
de Tete Montoliu. Els seus 9 àlbums amb el trio, publicats durant els darrers 20 anys, revelen
un so molt personal que implica un ampli repertori amb una gran varietat d’estils.
Entrades: Socis de Joventuts Musicals 8 €. No socis 14 €
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DISSABTE, 17 DE JULIOL

Del 16 al 18 de juliol del 2021

23.00 hores – La Cate

Drop Collective
Maria Del Río, veu
Armando Erenas, guitarra
Daniel Ferruz, teclats
Carlos Bayolo, baix
Jake Klamburg, bateria
Arnau Morell, trompeta
Alba Alsina, saxo alt
Iñigo Peña, saxo tenor
Pablo Martín, trombó
Andreu Domènech,
saxo baríton
Tornen al festival els
Drop Collective amb
la seva fusió de música
jamaicana i jazz a través d’un
repertori de composicions i
d’arranjaments originals.
Si teniu ganes de ballar i fer festa,
no hi falteu!
Gratuït. Cal reservar localitat.
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DIUMENGE, 18 DE JULIOL

Del 16 al 18 de juliol del 2021

18.30 hores – Auditori Caputxins

Fins Aviat!
En record del Bluesman
Amadeu Casas
Erxart Casas, guitarra i veu
Gabriel Mastronardi, teclats
Matías Míguez, baix
Salvador Toscano, bateria
Convidats especials:
Joan Pau Cumellas i Quico Pi De La Serra
Concert en homenatge a Amadeu Casas, referent del blues català, perquè la seva música no deixi mai aquest món. La
seva filla Erxart Casas, els seus músics i alguns dels seus amics us presenten un re-

pertori original, que passa per poemes musicats d’en Carles Fages de Climent, per discos com el Matèria Orgànica, l’Estrictament personal, Set... Tot i
que, malauradament, no hi podrà ser, la seva música seguirà entre tots els que
l’estimem i les seves melodies seran com una abraçada per les nostres oïdes.
Entrades: Socis de Joventuts Musicals 6 €. No socis 10 €
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www.jmfigueres.cat
@figueresjazz

Festival de Jazz de Figueres

@FigueresJazz

Imatge i disseny gràfic del festival: Mònica Campdepadrós _ Magnètic Studi
Comunicació: Culturae

