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Presentació del 38 Festival de Jazz Terrassa

Director, Saturday 16 February 2019 - 14:53:04

Kenny Barron, David Murray, Youn Sun Nah i Ernie Watts, grans caps de cartell del 38 Festival de Jazz Terrassa

Del 6 al 24 de març, primeres espases del jazz internacional i el millor jazz forjat a Catalunya es concentren en tres
setmanes de Festival.

Es consolida l'aposta pel jazz contemporani amb una programació de fins a 60 concerts i activitats paral·leles

El pianista Kenny Barron rebrà el Premi Jazzterrasman 2019 per la seva llarga vinculació amb el Festival i la seva
trajectòria

L'edició de 2019 del certamen coincideix amb el 60è aniversari del Club de Jazz d Amics de les Arts i Joventuts Musicals i els
25 anys del naixement de la Nova Jazz Cava

Aquest matí s'ha presentat en roda de premsa el 38 Festival de Jazz Terrassa en el marc de la Nova Jazz Cava, un dels espais
emblema del certamen. Aquesta nova edició comptarà amb una programació de fins a vint-i tres concerts repartits en dinou dies de
Festival en els quals de nou es fa una aposta per la varietat estilística i captar el pols a les tendències contemporanies, sense
oblidar la seva vocació pedagògica i el recolzament al jazz de factura catalana. El certamen, que coincideix amb el 60è aniversari
del Club de Jazz dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals l'entitat organitzadora i el 25è aniversari de la Nova Jazz Cava,
ha volgut dedicar l'edició d'enguany al trompetista Roy Hargrove, traspassat el passat 2 de novembre de 2018.

L'acte, en què s'ha presentat la programació al complet, ha comptat amb la participació i parlaments d'Alfredo Vega, alcade de
Terrassa, Maria Miralda, la nova presidenta dels Amics de la Arts i JM, i Susanna Carmona, la coordinadora del Festival. El director
artístic del certamen, Valentí Grau, i el membre de la junta del Club de Jazz, Adrià Font, també han complementat els
parlaments amb detalls històrics de l'entitat.

Enguany, s'acullen varies presentacions discogràfiques i estrenes de projectes inèdits que reflecteixen les tendències del jazz
contemporani d'arreu del món però amb especial atenció al llegat del jazz nord-americà modern. Un dels seus representants és
el pianista Kenny Barron, que enguany rep el Premi Jazzterrasman 2019 en un concert a quintet i presentant nou àlbum. També
cal destacar la visita d'un jazzman primigeni a l avantguarda com David Murray i un tòtem del saxo com Ernie Watts. La
baterista i compositora Terri Lyne Carrington coliderarà a tres bandes The Children of the Light amb Danilo Pérez i John Patitucci,
sota l estela de Wayne Shorter. Igualment, la cantant sud-coreana Youn Sun Nah trenca esquemes amb una personalitat
desbordant i oberta a múltiples tendències. Una interessant multiculturalitat musical que ens descobrirà en el seu debut a
Catalunya al Centre Cultural Terrassa on presenta nova banda i disc. Tampoc faltarà a la cita la ja tradicional Nit de Blues, enguany
protagonitzada per Bernard Allison Group

L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, ha començat la seva presentació destacant que aquest 38 FJT representa de nou "una
convocatòria obligatòria i és un moment de referencia per la nostra ciutat" i ha resaltat "la projecció exterior, de promoció
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economica i d'inversio de futur per a la ciutat". Vega també ha comentat que "el Festival és molt més que un certamen de
música i això és així gràcies a la implicació de la societat terrassenca i el seu teixit associatiu" i ha agraït a tots els que el fan
possible i el converteixen en "un Festival que posa Terrassa en el mapa cultural del país".

Per la seva banda, Maria Miralda, la presidenta dels Amics de la Arts i JM, ha volgut centrar la seva intervenció en els aniversaris de
l'entitat i la Nova Jazz Cava i ha qualificat la programació com a "molt diversa", destacant així el to transversal del Festival.
També ha felicitat la renovació de l'acord de cessió de l'espai emblemàtic del Passatge Tete Montoliu per part de l'Ajuntament.

En el seu torn de paraula, Susanna Carmona, coordinadora del festival, ha fet un breu repàs a la programació. N'ha destacat que ha
estat fruit "de molt treball per aconseguir un programa que respongui a les espectatives, amb una progamació diversa i oberta al jazz
de totes les tendències". Tanmateix ha comentat que la d'enguany és una edició "reflex de la nostra pròpia història i un intent
de representar l'evolució del jazz amb la presència de nous classics moderns". Carmona ha posat sobre la taula algunes dades: per
l'història del Club de Jazz Terrassa, han passat 6.000 músics, i s'hi han celebrat fins a 6.500 concerts, 4.213 dels quals amb la
Nova Jazz Cava com a escenari.

El director artístic del 38 FJT, Valentí Grau, ha desvetllat els detalls de l'acte Un viatge pel 60 aniversari: imatges i
col·loqui , del proper7 de març. "Serà un reconeixent a totes les persones que han fet possible que avui estem aquí", ha
comentat. L'acte comptarà amb una proposta mixta amb passi de material audiovisial i un doble concert amb músics de diferents
generacions que han estat vinculades al Club de Jazz. Igualment, alguns dels músics participants en l'edició 2019, han explicat les
propostes que presenten a Terrassa i comarca.

Completen el programa, una quarantena activitats paral·leles sorgides per iniciativa de la pròpia ciutat que faran que durant tot el
mes de març Terrassa respiri jazz les vint-i-quatre hores del dia.

Podeu consultar la programació al complet i desarregar-vos el dossier de premsa i material audiovisual (fotos, video promocional,
àudios, cartell, etc.. en aquest enllaç.

