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EL BATEC DEL TEMPS I DEL VENT

Per fi, junts! Tot i la pandèmia, aquest moment ha arribat. Estem molt contents 
d’anunciar-vos que la nova edició de Jazz a l’Estartit, la setena, tindrà lloc del 
22 al 25 de juliol de 2021, en un nou escenari habilitat a la platja de l’Estartit 
per tal de poder garantir totes les mesures de seguretat anti-Covid.

Fruit de l’experiència de sis edicions anteriors i dels vincles adquirits en 
l’escena jazzística del nostre país, estem encantats de mantenir viu aquest 
esdeveniment, l’estiu, en un dels escenaris més bonics i incomparables de 
la Costa Brava, amb les seves Illes Medes, i que ens oferirà, com és habitual, 
moments d’una intensitat inoblidable.

El programa d’aquest any oferirà 4 nits de concerts, tots ells dobles, amb 
un total de 8 grups, la majoria d’artistes nacionals i amb alguns artistes 
internacionals com Richard Bona, Gonzalo Rubalcaba i Aymée Nuviola, que 
debutaran a l’Estartit. També posarem de manifest la celebració del 40è 
aniversari d’una de les institucions més fortes i valentes del món acadèmic 
jazzístic de Catalunya, el Taller de Músics, que vindrà representat per la seva 
Big Band, sota la direcció musical de David Pastor, amb un homenatge a Amy 
Winehouse en el 10è aniversari de la seva mort. També, i en clau de celebració, 
comptarem amb la presència d’un trio de culte i de referència com Carles 
Benavent, Tino di Geraldo i Jorge Pardo, amb les seves fusions flamenques, 20 
anys després de la publicació del seu primer disc.

Un any més, és un goig constatar com el nivell dels nostres músics segueix 
essent molt alt i fa evident allò que la joventut i una gran qualitat també poden 
anar agafades de la mà amb propostes com la de Lucía Fumero i la del músic 
resident Joan Mar Sauqué, amb els seus respectius trios, i la de Lluc Casares 
amb el seu septet. Tots ells presentaran programes valents i desacomplexats, 
tant per la seva ambició i originalitat com pel preciós atreviment d’explorar 
allò que queda més enllà del que s’ha volgut constituir, aparentment, com a 
inqüestionable cànon.

Evidentment, estem sotmesos a l’evolució de la pandèmia i a les decisions de 
les autoritats competents, però, en el moment d’escriure aquesta introducció, 
el nostre entusiasme està sent més fort que mai. Sempre s’ha mantingut 
intacte. Gràcies a això, tot i les limitacions i incerteses, hem pogut treballar 
per evitar un altre any en blanc i tornar-vos a donar la benvinguda amb les 
millors condicions i, per descomptat, amb el compliment de les instruccions 
sanitàries.

Voluntaris, tècnics, artistes, socis, espectadors... L’Estartit us obre els braços. 
Tots aquells que compartiu l’amor pel jazz, amb totes les seves fusions i 
combinacions possibles, ens trobareu, com sempre, amb la calidesa humana, 
amb l’alegria de compartir la bellesa dels nostres paisatges mediterranis, amb 
el sediment que arrela la nostra història... com la música que estimem.

Així doncs, ens reconnectem. Mentrestant, aquí teniu el programa!

Montse Faura, directora artística 
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JAZZ
L’ESTARTIT
FESTIVAL

22–25.07

BENAVENT 
DI GERALDO
PARDO 
Flamenco Leaks
22.07—22.30h

JOAN MAR 
SAUQUÉ TRIO
22.07—21.30h

MONIQUE 
MAKON & 
ORIGINAL JAZZ 
ORQUESTRA 
TALLER DE 
MÚSICS
Back to Amy
23.07—22.30h

LUCÍA 
FUMERO TRÍO

23.07—21.30h

RICHARD BONA 
& ALFREDO 
RODRÍGUEZ 
DUO
24.07—22.30h

GONZALO DEL 
VAL TRIO & 

BENET PALET 
24.07—21.30h

GONZALO 
RUBALCABA
& AYMÉE 
NUVIOLA’S 
BAND
25.07—22.30h

LLUC CASARES 
SEPTET

25.07—21.30h

www.jazzestartit.cat
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22.30 h
Escenari a la platja de l’Estartit

BENAVENT, 
DI GERALDO, 
PARDO
Flamenco Leaks

21.30 h
Escenari a la platja de l’Estartit

JOAN MAR 
SAUQUÉ TRIO
Gone with the wind 

DIJOUS 22 DE JULIOL

CARLES BENAVENT BAIX
TINO DI GERALDO BATERIA
JORGE PARDO SAXOS I FLAUTA

Tercera col·laboració discogràfica del trio 
format pel baixista Carles Benavent, el bateria 
Tino di Geraldo i el saxofonista Jorge Pardo, 
Flamenco leaks és un pas més del «Trio», com 
se’ls coneix, en l’exploració del flamenc per 
la via del jazz.  Aquest és un concert de jazz 
amb flaire de flamenc de tres músics que es 
coneixen des de fa quatre dècades, quan a 
finals de la setanta van formar part del sextet 
que va crear Paco de Lucía per revolucionar el 
món del flamenc, un territori comú de tots tres.

JOAN MAR SAUQUÉ TROMPETA
JOSEP TRAVER GUITARRA
XAVI CASTILLO CONTRABAIX

Sorgit de l’Escola Municipal de Música de 
Torroella de Montgrí, Joan Mar Sauqué és un 
prometedor trompetista que es va presentar al 
Jazz l’Estartit Festival en l’edició de 2016 amb 
el seu primer disc, Joan Chamorro presenta 
Joan Mar Sauqué. Ara torna per presentar el 
seu tercer disc, Gone with the wind, un repàs 
que dona nova vida i personalitat a una dotzena 
de temes relacionats amb un grup de músics 
de la costa est dels Estats Units, alguns sorgits 
de les files de l’orquestra de Lionel Hampton 
de 1953, entre els quals figuren Tadd Dameron, 
Gigi Gryce, Art Farmer, Clifford Brown i Benny 
Golson.
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22.30 h
Escenari a la platja de l’Estartit

MONIQUE MAKON 
& ORIGINAL JAZZ 
ORQUESTRA 
TALLER DE MÚSICS
Back to Amy

21.30 h
Escenari a la platja de l’Estartit

LUCÍA FUMERO 
TRÍO
Universo normal

DIVENDRES 23 DE JULIOL

La talentosa cantant Monique Makon es mou 
còmodament en els diferents registres de 
la música negra: jazz, soul i rhythm & blues. 
Descoberta al Casal de Joves de Roquetes 
i becada pel Taller de Músics a través del 
programa d’acompanyament Cabal Musical, es 
va presentar el 2019 al Fringe Festival Torroella-
L’Estartit i ara arriba al Jazz l’Estartit Festival 
acompanyada per l’Original Jazz Orquestra, 
la formació més representativa del Taller 
de Músics que dirigeix el trompetista David 
Pastor. Presentarà Back to Amy, un tribut a Amy 
Winehouse just el dia que farà deu anys que va 
morir a Londres quan tenia 27 anys.

LUCÍA FUMERO PIANO I VEU
MARTÍN LEITÓN CONTRABAIX I LEONA 
JUAN RODRÍGUEZ BERBÍN BATERIA 

La pianista i cantant barcelonina Lucía Fumero 
es presenta en format de trio al 7è Jazz l’Estartit 
Festival  amb el seu últim treball discogràfic, 
Universo normal, un conjunt de temes propis, 
excepte un del seu pare, el mestre de contra-
baixistes Horacio Fumero, plens de vitalitat i aire 
fresc. La base de l’univers de Lucía Fumero neix 
en el folklore i es transforma amb el bagatge de 
música clàssica i jazz que posseeix. 
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22.30 h
Escenari a la platja de l’Estartit

RICHARD BONA 
& ALFREDO 
RODRÍGUEZ DUO

21.30 h
Escenari a la platja de l’Estartit

GONZALO DEL VAL 
TRIO & BENET PALET 
Cancionero

DISSABTE 24 DE JULIOL

RICHARD BONA BAIX I VEU
ALFREDO RODRÍGUEZ PIANO 

El camerunès Richard Bona i el cubà Alfredo Ro-
dríguez van descobrir el seu amor comú per la 
música afrocubana quan van tocar plegats dues 
cançons al disc de Rodríguez Tocororo (2016), 
produït per Quincy Jones. Bona és un músic 
polifacètic que, influït per Jaco Pastorius, es 
va iniciar en el baix elèctric i que també canta; 
Rodríguez és un dels exponents més destacats 
del nou jazz cubà. Junts segueixen explorant la 
música afrocubana.

En el seu últim treball discogràfic, el bateria 
Gonzalo del Val, amb el seu trio i la col·labora-
ció del trompetista Benet Palet, fa versions de 
temes de Paul Motian, Händel, Ornette Cole-
man, Keith Jarrett, Ángel Cabral i Steve Swallow, 
així com un tema propi i un altre de Mengual, en 
aquest joiós cançoner, que ha rebut excel·lents 
crítiques i el Premi Enderrock al millor disc de 
jazz de 2020. 

GONZALO DEL VAL, BATERIA 
TONI VAQUER, PIANO 
DAVID MENGUAL, CONTRABAIX 
BENET PALET, TROMPETA
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22.30 h
Escenari a la platja de l’Estartit

GONZALO 
RUBALCABA & 
AYMÉE NUVIOLA’S 
BAND
Viento y tiempo

21.30 h
Escenari a la platja de l’Estartit

LLUC CASARES 
SEPTET 

DIUMENGE 25 DE JULIOL

Amics de la infància, el pianista Gonzalo Rubalca-
ba i la cantant Aymée Nuviola s’han retrobat per 
enregistrar el disc Viento y tiempo, una selecció 
de temes imprescindibles del repertori cubà, 
renovats de forma brillant pels arranjaments de 
Rubalcaba. La pandèmia va obligar els dos músics 
a ajornar la llarga gira de presentació en concert 
del disc que ara, un any després, reprenen i arriba 
a la Costa Brava per clausurar la 7a edició del Jazz 
l’Estartit Festival al so dels ritmes cubans.

Després del seu pas per l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC), el saxofonista 
i compositor Lluc Casares (1990) va marxar a 
Nova York per incorporar-se al programa Artist 
Diploma del departament de jazz que dirigeix 
Wynton Marsalis a la prestigiosa Juilliard School. 
El 2018, a Nova York, va idear la creació d’un 
septet, que va materialitzar en tornar a la seva 
Barcelona natal amb un grup de músics amics 
per als quals escriu temes originals i arranja-
ments de temes poc coneguts, com els que 
sentirem al concert que Casares oferirà al Jazz 
l’Estartit Festival.

LLUC CASARES SAXO TENOR I CLARINET 
POL OMEDES TROMPETA
IRENE REIG SAXO ALT
ALBA PUJALS TROMBÓ
XAVI TORRES PIANO
PAU SALA CONTRABAIX
JOAN CASARES BATERIA

AYMÉE NUVIOLA VEU
GONZALO RUBALCABA PIANO
CRISTÓBAL VERDECIA BAIX
REINER GUERRA BATERIA
JOSÉ MAJITO AGUILERA PERCUSSIÓ
YAINER HORTA SAXO
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22 de juliol

BENAVENT, DI GERALDO, PARDO
Flamenco Leaks 
Anticipada: 28 euros
Taquilla: 33 euros

23 de juliol

MONIQUE MAKON & ORIGINAL JAZZ 
ORQUESTRA TALLER DE MÚSICS
Back to Amy
Anticipada: 28 euros
Taquilla: 33 euros

24 de juliol

RICHARD BONA 
& ALFREDO RODRÍGUEZ DUO
Anticipada: 28 euros
Taquilla: 33 euros

25 de juliol

GONZALO RUBALCABA 
& AYMÉE NUVIOLA’S BAND
Viento y tiempo
Anticipada: 35 euros
Taquilla: 40 euros

Descompte socis JMT: 25%

El preu de l’entrada de cada concert 
dona dret a l’accès al recinte del concert a les 21.30h

PREUS 
7è JAZZ FESTIVAL L’ESTARTIT
DEL 22 AL 25 DE JULIOL
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El Festival de Jazz de l’Estartit és una iniciativa de

Amb la col·laboració de

Amb el suport de
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JAZZ
L’ESTARTIT
FESTIVAL

CONTACTE DE PREMSA

Judit Cabana
+34 609 779 145 · +34 933 182 650 
judit.cabana@weareboth.com

Jordi Trilla
+34 671 612 807 · +34 933 182 650 
jordi.trilla@wareboth.com

C/ Onze de Setembre, 2
17257 Torroella de Montgrí (Girona) 
info@festivaldetorroella.cat
972 760 605

Més informació a:
jazzestartit.cat

Facebook:
@Jazz Festival l’Estartit
Twitter:
 @JazzEstartit 
#JazzFestivalEstartit
Instagram: 
@Jazzfestivalestartit 
#JazzFestivalEstartit

https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/jazz-lestartit-8.html

