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L’obertura del festival serà a càrrec d’un dels 
músics en actiu amb una carrera més longeva i 
interessant. Estem parlant del saxofonista nord-
americà Charles McPherson, que amb 79 anys 
arribarà a l’Estartit amb un quartet de luxe. La 
formació la completaran Mark Hodgson al con-
trabaix, Stephen Keogh a la bateria i l’excel·lent 
pianista Bruce Barth, que ja va venir l’any passat 
com a líder de la seva pròpia formació al festival 
de la Costa Brava. McPherson va iniciar la seva 
carrera professional a les ordres de Charles Min-
gus i ha treballat amb músics de renom com Art 
Farmer, Dizzy Gillespie o Lionel Hampton. El 
saxofonista és conegut arreu del món i això ho 
certifiquen les gires internacionals que ha fet per 
Europa, l’Àfrica, el Japó i l’Amèrica del Sud. En-
tre altres treballs, cal destacar la feina d’assessor 
de jazz que va realitzar per a la pel·lícula Bird, bi-
opic de Charlie Parker, realitzada per Clint 
Eastwood. A més, va interpretar totes les parts 
en què el famós saxofonista tocava durant la pel-
lícula, perquè el seu estil recorda molt el de 
Parker. Amb un repertori basat en estàndards i 
alguna composició pròpia, el músic de Missouri 
deixarà embadalits tots els seguidors de bebop 
que s’acostin a l’Estartit.

CHARLES MCPHERSON QUARTET
<www.jazzestartit.cat>

‘El blau que bressola el jazz’, així s’autodefi-
neix el Festival de Jazz de l’Estartit. Un car-
tell basat en una paleta àmplia d’estils musi-
cals sumat a l’entorn idíl·lic que dona el 
Molinet són les grans atraccions de la cita 
d’estiu a la Costa Brava. En la seva sisena 
edició, el festival segueix amb la voluntat de 
creixement i la intenció de consolidar-se 
com un punt de trobada dels aficionats. Des-
prés d’un èxit notable l’any passat i del canvi 
de rumb unificant tots els concerts en quatre 
dies i en un únic emplaçament, la trobada se-
guirà apostant per aquesta fórmula per con-
vertir-se en una referència al cicle habitual 
de festivals de jazz als Països Catalans. El 
Jazz l’Estartit ha fet una aposta forta per cre-
ar una programació variada i de qualitat sen-
se oblidar ni els joves talents ni els grans ar-
tistes del panorama català i espanyol. Tot 
això sumat a l’immillorable espai habilitat al 
Molinet, amb el mar i les illes Medes acom-
panyant els músics i espectadors en les qua-
tre jornades que dura la programació.
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La dada: El reputat músic de Missouri té 
el concert a la Costa Brava marcat al 
seu calendari, perquè el 24 de juliol, vi-
gília del concert a l’Estartit, és el seu vui-
tantè aniversari. Discografia: McPher-
son té més d’una vintena de discos com 
a líder i ha col·laborat en desenes de 
CDs d’altres músics de jazz. El seu pri-
mer disc en solitari, Bebop Revisited! 
(Prestige, 1964), ja té un títol que és cla-
rament una declaració d’intencions de 
tota la seva carrera. Durant més de 50 
anys, McPherson s’ha dedicat a perfec-
cionar i fer evolucionar el bebop.
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Joshua Redman presenta Still Dreaming (None-
such Records, 2018), un homenatge al seu pare i 
a Old and New Dreams, un quartet molt recone-
gut als anys vuitanta amb Dewey Redman de lí-
der i Don Cherry entre els seus membres. Still 
Dreaming és un disc format íntegrament per can-
çons originals excepte un tema del magnífic saxo-
fonista Ornette Coleman. El diari The Guardian el 
va erigir com el disc de jazz del mes, i va ser con-
siderat per la crítica un dels discos més complets 
del 2018. Amb vint àlbums com a líder i desenes 
com a sideman dels millors músics del panorama 
internacional, com Chick Corea, Joe Lovano o 
Brad Mehldau, Redman és considerat un dels 
improvisadors més originals i sorprenents del 
món. La seva actuació deambularà entre les cre-
acions precises i brillants fetes per al disc i les im-
provisacions trepidants. La formació es comple-
tarà amb Ron Milers (trompeta), Scott Colley 
(contrabaix) i Dave King (bateria). 

26 DE JULIOL · EL MOLINET · 20 H

La jove cantant i contrabaixista de només 23 
anys presenta el seu nou disc, Black Angel 
(Casa Limón América, 2018), al Molinet. Tonino 
Saputo és una de les revelacions del jazz inter-
nacional i ve avalada per unes composicions 
originals amb aromes d’arreu del món i la seva 
veu vellutada. Descoberta pel músic i productor 
Javier Limón durant una classe al Berklee Co-
llege de Boston, un dels planters principals del 
jazz, Saputo li va transmetre les mateixes sen-
sacions que quan va sentir per primera vegada 
Diego ‘el Cigala’ o Concha Buika. La cantant 
nord-americana ve acompanyada pel seu quar-
tet i farà que els assistents al concert naveguin 
entre gèneres, països i èpoques gràcies a la 
seva agilitat per transportar-los mitjançant la 
seva veu profunda i emocional.

JOSHUA REDMAN - RON MILES
- SCOTT COLLEY - DAVE KING

TONINA SAPUTO

JOSHUA REDMAN

TONINA SAPUTO
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El Jazz l’Estartit s’enorgulleix de tenir un cartell ric 
i plural, per això no podia faltar la nota de gipsy 
jazz de la mà d’un dels màxims exponents 
d’aquest estil en l’àmbit internacional, Stochelo 
Rosenberg. El guitarrista neerlandès està dotat 
d’una tècnica extraordinària i alhora té una gran 
capacitat compositiva, que recorda la del seu ídol 
Django Reinhardt. Aquesta combinació fa que 
Rosenberg sigui un dels millors guitarristes en el 
seu camp. Estarà acompanyat de Biel Ballester 
Trio, formació de gran renom. Ballester destaca 
pel seu estil únic basat en la fusió entre Django 
Reinhardt i els sons tradicionals de la Mediterrà-
nia. La banda estarà formada pel mateix Balles-
ter (guitarra solista), Leo Hipaucha (guitarra rítmi-
ca) i Oriol González (contrabaix). Biel Ballester 
és un reconegut guitarrista, és notòria la seva 
participació a la banda sonora del film Vicky-Cris-
tina-Barcelona. La base sòlida del trio sumada a 
la qualitat tècnica i harmònica de Stochelo asse-
gura un concert d’alt nivell, amb uns diàlegs mu-
sicals apassionants entre els dos solistes que fa-
ran gaudir els fans del jazz manouche que 
s’acostin a gaudir d’aquesta magnífica vetllada.

STOCHELO ROSENBERG & BIEL BALLESTER TRIO

STOCHELO 
ROSENBERG
Guitarrista

Discografia. Stochelo Rosenberg 
acostuma a tocar amb el seu trio, 
Stochelo Trio, amb el qual té més de 
25 àlbums publicats en la seva llarga 
trajectòria musical. Alguns d’aquests 
han estat enregistrats en directe en 
les diverses gires que ha realitzat la 
formació arreu del món. Qüestió de 
gens. El seu trio habitual està format 
per ell i els seus dos cosins: Nous’che 
Rosenberg i Nonnie Rosenberg. La 
formació es va crear quan Stochelo 
Rosenberg tenia només 15 anys i 
s’ha convertit en un dels trios més 
consolidats de gispy jazz del panora-
ma europeu.

26 DE JULIOL · EL MOLINET · 22 H

José James arriba a la maduresa personal i 
musical amb un nou àlbum sota el braç amb el 
qual reivindica la figura de Bill Withers. Lean 
on Me (UMG Recordings, 2018) és un gran 
exemple que es pot fer un disc de versions 
respectant l’essència de l’autor però deixant 
l’empremta pròpia. El cantant i guitarrista 
nord-americà es mou amb gust i desimboltura 
entre el jazz, el soul i el r’n’b. Aquest còctel 
d’estils el porten a infinitat de sons que li per-
meten tenir un repertori ric i efectiu. James 
vindrà acompanyat de Marcus Machado a la 
guitarra, Aneesa Almusawwir al baix i la veu i 
Aaron Steele a la bateria. Després de la sor-
presa el 2015 amb un disc de versions de Bi-
llie Holiday –Yesterday I Had the Blues– i del 
canvi de 360 graus que va tornar a realitzar 
amb el seu següent treball –Love in a Time of 
Madness– fent un r’n’b molt modern i electrò-
nic, en aquest últim LP torna a canviar total-
ment d’estil. El treball està produït per Don 
Was, actual president de Blue Note Records. 
Tots aquests components asseguren una vet-
llada que no deixarà indiferent a ningú.

JOSÉ JAMES
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Tancarà el festival un grup que no necessita pre-
sentació. Golden Gate Quartet és un dels grups 
de gòspel més reconeguts de la història. Creat als 
anys trenta per quatre estudiants, des de llavors 
no ha parat de fer concerts arreu del món. En molt 
pocs anys es van fer famosos arreu dels Estats 
Units, i la participació en diferents pel·lícules a 
l’època daurada de Hollywood va augmentar en-
cara més el seu reconeixement i els va convertir 
en un fenomen de masses. És una de les forma-
cions més respectades i valorades per diferents 
generacions de públic i crítica. Per exemple, Elvis 
Presley era un gran admirador del grup i més 
d’una vegada els va anar a veure en directe; fins i 
tot va versionar una cançó que ells van popularit-
zar, a tall d’homenatge. En 80 anys d’història el 
quartet de gòspel ha tingut 22 integrants i ha rea-
litzat un gran noombre gires internacionals i milers 
de concerts. Tot i haver passat els anys, el quartet 
no ha perdut la qualitat ni la passió pel gòspel, i  
Golden Gate Quartet segueix sent un valor segur 
per a qualsevol festival. Acompanyat d’un trio, la 
seva actuació és una gran oportunitat per fer un 
viatge en el temps i transportar-se a l’època de 
l’explosió de la música negra. 

28 DE JULIOL · EL MOLINET · 20 H

La darrera jornada de festival començarà amb 
una de les promeses del jazz català: Rita Payés. 
La cantant i trombonista de només 19 anys pre-
senta el seu nou disc, Imagina (Temps Record, 
2019), que ha realitzat en duet amb la seva mare, 
la guitarrista clàssica Elisabet Romà. Es tracta 
d’un projecte on s’uneixen dues generacions, dos 
estils, dues maneres de veure el món que troben 
un punt comú en el qual totes dues poden expe-
rimentar, gaudir i créixer: la bossa nova. Payés 
destaca per la seva qualitat tant a la veu com al 
trombó, per la qual cosa és impossible de classi-
ficar en una de les dues etiquetes. La trombonista 
vilarassenca és una altra creació de la Sant An-
dreu Jazz Band, big band d’on han sortit altres 
grans músics, com ara Eva Fernàndez i Andrea 
Motis. Rita Payés té una veu càlida i propera que 
encaixa amb les melodies brasileres i que troba en 
la guitarra de la seva mare la millor aliada. La for-
mació es completa amb Magalí Datzira (contra-
baix) i Juan Rodríguez Berbín (percussió).

18-21 DE JULIOL 

Des de fa sis anys el Jazz Festival l’Estartit de-
dica quatre jornades a promocionar el talent jove 
a la secció batejada com a Fringe. Del 18 al 21 
de juliol se celebraran una vintena de concerts 
gratuïts a diferents localitzacions emblemàtiques 
de l’Estartit i de Torroella de Montgrí. El format 
dels concerts serà com en edicions passades, 
amb una durada d’una hora, sense etiquetes  
i amb un repertori escollit pels intèrprets sense 
restriccions. La gran novetat d’enguany és  
la incorporació del prestigiós Conservatori Su-
perior d’Amsterdam, que se suma a la llista 
d’escoles de música superior que participen al 
Fringe, on podem trobar l’ESMUC, el Taller de 
Músics, el Conservatori Nacional Superior de 
Música i Dansa de París i l’Escuela Superior de 
Música Reina Sofía, entre altres.

GOLDEN GATE QUARTET

RITA PAYÉS
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