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NOTA DE PREMSA 

 
 

El 32è Festival L’Hora del Jazz homenatja Joan Vinyals i 
reivindica el llegat de Tete Montoliu 

• El festival proposa 15 concerts de l’11 de setembre al 20 d’octubre a la Plaça de la Vila de Gràcia i 
en diferents sales de Barcelona, Sitges, Tarragona, Sant Vicenç dels Horts, Girona, Bigues i Riells, 
Vilafranca del Penedès i Granollers. 
 

• Santiago Auserón, Judit Neddermann i la Companyia Elèctrica Dharma, entre d’altres, recordaran 
Joan Vinyals a Luz de Gas i un acte a ONCE Barcelona reivindicarà el llegat  de Tete Montoliu en 
el 25è aniversari de la seva mort. 
 

• L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) alerta sobre la “precària 
situació” dels músics a Catalunya així com de les desigualtats de gènere en l’àmbit artístic. 

 

Barcelona, 6 de setembre de 2022 

L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) ha presentat avui a la Sala Mompou de l’Edifici 

de la SGAE a Barcelona el 32è Festival L’Hora del Jazz – Memorial Tete Montoliu, en el marc del qual se celebraran, 

de l’11 de setembre al 20 d’octubre, 15 concerts  a la Plaça de la Vila de Gràcia així com en diferents sales de 

Barcelona, Sitges, Tarragona, Sant Vicenç dels Horts, Girona, Bigues i Riells, Vilafranca del Penedès i 

Granollers.  

Guillem Arnedo (president de l’AMJM) i Noemí Osorio (secretària de l’AMJM) han donat tots els detalls d’una 32a 

edició amb figures de renom, un alt percentatge de músics joves i la meitat de les propostes liderades per 

dones. La Plaça de la Vila de Gràcia, escenari històric del festival, rebrà a Jazztanyoles (Elisabet Raspall i Belén 

Cabanes) i Pol Omedes ¡Pura Vida! (18 de setembre), Alba Careta i Roger Santacana i Daniel Ferruz Quartet (25 de 

setembre) i Madera Viva Trio i Maria Esteban Quintet (2 d’octubre). La programació en sales, d’altra banda, tindrà 

les actuacions de Sergi Sirvent Cycles, Sonic Matters, Tarkology Jaume Vilaseca Trio, David Viñolas 5et, l’Unusal 

Trio d’Ignasi Terraza, Esteve Pi i Lluc Casares, Juan de Diego Grebalariak i FlamenGrass.  

La 32a edició del festival organitzat per l’AMJM, però, es veurà marcada per dos concerts extraordinaris. Santiago 

Auserón, avui, ha presentat l’homenatge de qui va ser guitarrista seu a La Banda de Juan Perro i president de 

l’AMJM durant dotze anys: el guitarrista Joan Vinyals, mort el mes de gener passat als 63 anys. Un concert a 
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Luz de Gas reunirà amics i excompanys de Vinyals (entre els quals la Companyia Elèctrica Dharma, Judit 

Neddermann, Víctor Bocanegra, Carme Canela, Laura Simó i Monica Green, a més del mateix Auserón) per 

homenatjar el músic, de qui es presentarà també un disc pòstum publicat aquest estiu: Estol de blaus. Vinyals va 

ser també fundador de l’Acadèmia Catalana de la Música i es va fer valer com un dels guitarristes més actius de la 

seva generació al capdavant de bandes com Guitarras Mestizas, Box Office i Fuego, així com amb col·laboracions 

amb nombrosos artistes. 

El festival, finalment, com ha explicat avui el pianista Ignasi Terraza en la presentació de la 32a edició,  es clourà 

el 20 d’octubre amb un acte a l’Auditori ONCE de Barcelona en què es reivindicarà el llegat de qui va ser president 

honorari de l’AMJM: Tete Montoliu (1933-1997). Una taula rodona i les actuacions de The Changes i els pianistes 

Manel Camp, Ignasi Terraza i Xavi Torres (amb un programa a duo improvisant sobre peces de Tete Montoliu) 

serviran per aprofundir en la figura de l’inoblidable pianista. 

Amb totes aquestes activitats, L’Hora del Jazz – Memorial Tete Montoliu retorna amb una mirada àmplia i diversa 

del jazz a Catalunya i amb la ferma voluntat de donar suport i visibilitat als músics del país, així com a les 

sales i entitats del sector. L’AMJM, per la seva part, en un context de precarització per la pandèmia, té clara la 

necessitat de reivindicar-se i organitzar-se. És per aquest motiu que treballa per fer arribar les demandes dels 

músics a les institucions públiques amb la finalitat de teixir aliances que permetin situar el sector musical com 

un pilar fonamental de l’ecosistema cultural. 

 

En el següent enllaç pots descarregar el dossier complet, declaracions dels organitzadors, fotografies, material 

promocional i recuperar el vídeo de la roda de premsa: 

Kit de premsa  

 

 
Si vols una entrevista amb Guillem Arnedo, president de l’AMJM; amb la Noemí Osorio, secretaria de l’AMJM; o 

amb algun músic, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. 

 

Bibiana Ripol (Premsa L’Hora del Jazz)  

607 71 24 08 / 93 368 84 66 / bibiana@ripol.es 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1UlT-U4cDhFOjOdRX_oMi06HncQz6Obof?usp=sharing
mailto:bibiana@ripol.es


 
 

NOTA DE PREMSA 

 
 

Concert homenatge a Joan Vinyals 

• L'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna i el sector musical homenatgen al guitarrista 
català Joan Vinyals. 
 

• Es presentaran els temes del seu nou disc Estol de blaus. 
 

• El concert tindrà lloc el dimecres 12 d’octubre, a les 20:00 h, a la Sala Luz de Gas. 
 

 

Barcelona, 7 d’octubre de 2022 

Dins del marc del 32è Festival l'Hora del Jazz, organitzat per l'AMJM, el concert vol recordar la figura i la música de 

Joan Vinyals de la mà dels intèrprets i músics que van viure i treballar al seu costat. El concert inclou les actuacions 

de Santiago Auserón, Judit Neddermann, Mònica Green, Laura Simó, Carme Canela, Víctor Bocanegra, Cece 

Giannotti, Companyia Elèctrica Dharma i molts d'altres. Igualment, es presentaran els darrers temes interpretats 

per l'artista en la gravació del seu darrer treball Estol de blaus. 

El guitarrista Joan Vinyals es trobava en una fase avançada de 

preparació del seu nou àlbum de cançons, Estol de Blaus, quan el 

contagi per COVID el va sorprendre i en pocs dies va acabar amb la 

seva vida, el passat 4 de gener de 2022, als 63 anys. 

El repertori del concert consisteix en la presentació d'alguns temes 

en llengua catalana del seu nou disc, que sortirà pròximament a la 

venda,  i altres cançons escollides pels músics que van viure i 

treballar al seu costat. 

Dins de la varietat d’estils en els quals el guitarrista es movia amb 

absoluta soltesa, des del rock i el reggae al jazz més selecte, Estol 

de blaus se centra a reinterpretar el vincle comú entre aquests 

gèneres com és el blues, amb inclinació cap al R&B clàssic de Nova Orleans, terrenys en els quals Vinyals havia 

assolit completa maduresa. 
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Vinyals va ser president de l’AMJM durant dotze anys i un dels fundadors de l’Acadèmia Catalana de la Música. Es 

va fer valer com un dels guitarristes més actius de la seva generació al capdavant de bandes com Guitarras 

Mestizas, Box Office i Fuego, així com amb col·laboracions amb nombrosos artistes. 

Actuacions: Judit Neddermann, Santiago Auserón, Víctor Bocanegra, Marcos Riccetti, Laura Simó Sextet, Carme 

Canela & Laura Simó - Estamos Reunidas, Cece Giannotti, Mònica Green i Companyia Elèctrica Dharma. Amb la 

col·laboració dels músics: Ignasi Zamora, Pere Foved, Andreu Simón, Steve de Swardt, Joe Lewis, Isaac Coll, Vicenç 

Solsona, David Pastor, Gabriel Amargant, Chiara Giani, i molts més. 

 

Si vols assistir al concert o concertar una entrevista amb algun dels artistes i/o amb el Guillem Arnedo, 

president de l’AMJM,  no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. 

 

Enllaç a les entrades gratuïtes 

 

 
 

Bibiana Ripol (Premsa L’Hora del Jazz)  

607 71 24 08 / 93 368 84 66 / bibiana@ripol.es 

 

 

https://www.entrapolis.com/entradas/homenatge-joan-vinyals
https://www.entrapolis.com/entradas/homenatge-joan-vinyals
mailto:bibiana@ripol.es
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L’AMJM reivindica, amb un concert homenatge, el llegat de Tete 
Montoliu en el 25è aniversari de la seva mort. 

• L'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna homenatja qui va ser el seu president honorari. 
 
• Hi haurà una taula rodona i actuacions de The Changes i els pianistes Manel Camp, Ignasi Terraza 

i Xavi Torres. També es podrà visitar l’exposició “El Racó d’en Tete”. 
 
• El concert tindrà lloc el dijous 20 d’octubre a l’Auditori de l’ONCE de Barcelona, dins el marc del 

Festival L’Hora del Jazz. 
 

 

Barcelona, 17 d’octubre de 2022 

Aquest dijous 20 d’octubre, dins la programació del Festival L’Hora del Jazz, tindrà lloc un acte d’homenatge a 

Tete Montoliu en el 25è aniversari de la seva mort. Es reivindica la figura de qui va ser el gran jazzman cec 

català i president honorari de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna. L’acte comptarà amb  un 

concert, una xerrada col·loqui i una visita a “El Racó d’en Tete”. L’acte tindrà lloc a l’Auditori de l’Edifici ONCE 

Catalunya (Gran Via, 400, de Barcelona). 

A l’actuació musical, intervindran el pianista cec Ignasi Terraza, The Changes i Xavi Torres i Manel Camp, 

també pianistes, que amenitzaran la vetllada amb interpretacions de les obres de Tete Montoliu.  

Prèviament, a les 19.00 h al mateix Auditori, hi haurà una taula rodona sobre la figura de Tete Montoliu i el seu 

llegat en la música actual, moderada per Pau Bombardó i amb els ponents: Ot Ordreig, Jordi Blesa Montoliu, net 

d’en Tete, i Nono Fernández.  

“El Racó d’en Tete” és una exposició permanent a 

l’Edifici ONCE Catalunya que va ser inaugurada el 28 

de març de 2017, amb objectes personals del genial 

músic, entre els quals destaquen el seu piano, un 

vestit smoking amb el que va oferir el seu últim 

concert a Barcelona al Palau de la Música el 21 de 

març de 1997, caricatures, cartells dels seus 

concerts, cartes particulars, premis i medalles, com 
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la Creu de Sant Jordi o la insígnia d’or i brillants del Barça. Entre els més de 200 articles de la mostra es poden 

veure 112 caràtules dels seus discos, correspondència personal amb Joan Manuel Serrat i Xavier Cugat, un poema 

que li va dedicar Joan Ollé, un dels seus rellotges, quadres o els seus aparells de ràdio.  

Aquest homenatge s’emmarca dintre del Festival L’Hora del Jazz que ha celebrat la seva 32a edició amb 15 concerts 

i dos esdeveniments especials en record a les figures de Tete Montoliu i de Joan Vinyals, des del passat 11 de 

setembre fins al 20 d’octubre de 2022.  

 

Si vols assistir al concert o concertar una entrevista amb algun dels artistes i/o amb el Guillem Arnedo, 

president de l’AMJM,  no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. 

 

 
 

Bibiana Ripol (Premsa L’Hora del Jazz)  

607 71 24 08 / 93 368 84 66 / bibiana@ripol.es 

 

 

mailto:bibiana@ripol.es
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El festival L’Hora del Jazz tanca la 32a edició amb més 
assistència de públic i participació d’artistes que mai 

• La qualitat artística ha estat el factor més destacat de l’edició d’enguany, amb col·laboracions 
d’artistes molt consagrats, al costat de l’actuació de joves talents i de l’aposta per la innovació 
dins de les tendències jazzístiques actuals.  

• El festival ha ofert 15 concerts per tot Catalunya, des de l’emblemàtica Plaça de la Vila de Gràcia 
(3 concerts), i en diferents sales de Barcelona, Sitges, Tarragona, Sant Vicenç dels Horts, Girona, 
Bigues i Riells, Vilafranca del Penedès i Granollers. 

• L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) continua reivindicant les 
bones pràctiques en la contractació dels músics com a mesura necessària per millorar la 
“precarietat laboral” del sector dels músics a Catalunya. 

 

Barcelona, 25 d’octubre de 2022 

L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) ha tancat el passat 20 d’octubre amb un 

concert d’homenatge a Tete Montoliu el 32è Festival L’Hora del Jazz, aconseguint record d’audiència i de 

participació de músics. 

DADES 

Un total de 4.700 persones han passat pel Festival, de les quals 3.500 han estat a la programació de sales i 

concerts extraordinaris, amb una mitjana de 250 persones per concert i omplint les sales Luz de Gas (700), i 

l’Auditori de l’ONCE (400).  Per altra banda, l’assistència a la Plaça de la Vila de Gràcia ha estat de les més altes de 

tota la història del Festival. Més de 1.200 persones, una mitjana de 400 persones per dia, han gaudit dels concerts 

de tarda els dies 19, 25 de setembre i 2 d’octubre.  

La participació de 90 músics de la més alta qualitat han format part de la programació. El festival ha realitzat 

una aposta ferma pels talents emergents i els projectes impulsats per dones i amb noms de reconeguda presència 

a l’escena musical catalana com són l’Ignasi Terraza, Elisabet Raspall, Santiago Auserón, Judit Neddermann, Xavi 

Torres, Manel Camp The Changes o David Viñolas 5ET, entre molts altres.  
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CONCERTS DE JAZZ PEL TERRITORI 

L’Hora del Jazz ha estat possible gràcies a la col·laboració de 15 agents del sector: entitats, ajuntaments i sales de 

8 localitats catalanes que programen jazz i música moderna habitualment. Aquest any s’ha comptat amb la 

participació especial de la sala Luz de Gas i l’Auditori de l’ONCE Catalunya pels concerts d’homenatge a Joan 

Vinyals i Tete Montoliu.  

La Plaça de la Vila de Gràcia, escenari històric del festival, ha programat a Jazztanyoles (Elisabet Raspall i Belén 

Cabanes) i Pol Omedes ¡Pura Vida! (18 de setembre), Alba Careta i Roger Santacana i Daniel Ferruz Quartet (25 de 

setembre) i Madera Viva Trio i Maria Esteban Quintet (2 d’octubre).  

Amb la col·laboració de sales emblemàtiques de l’escena del jazz (Sunset Jazz Girona, la Capsa de Tarragona, Utopia 

Jazz Club, Sala Xica de St. Vicens dels Horts), la programació en sales, ha estat variada i amb noves propostes 

innovadores. Les actuacions de Sergi Sirvent Cycles, Sonic Matters, Tarkology Jaume Vilaseca Trio, David Viñolas 

5et, l’Unusal Trio d’Ignasi Terraza, Esteve Pi i Lluc Casares, Juan de Diego Grebalariak i FlamenGrass, han estat 

protagonistes dels concerts pel territori. 

Com a entitat capdavantera del sector, l’AMJM preveu continuar ampliant el llistat de sales i col·laboradors arreu 

del territori, arribant a més públics i sales que treballen dia a dia, per fomentar i programar jazz i música moderna 

a tot Catalunya.  

CONCERTS D’IMPACTE 

La 32a edició del festival organitzat per l’AMJM ha estat 

marcada per dos concerts extraordinaris. Un sentit i 

emocionat homenatge al guitarrista Joan Vinyals, 

president de l’AMJM durant uns anys i mort als 63 anys a 

causa de la pandèmia, amb un multitudinari concert a la 

sala Luz de Gas. El recital va reunir amics i excompanys 

de Vinyals (Santiago Auserón, Companyia Elèctrica 

Dharma, Judit Neddermann, Víctor Bocanegra, Laura 

Simó i Monica Green, entre altres) on es va presentar un 

disc pòstum acabat de publicar: Estol de blaus. 

El festival va cloure amb un acte a l’Auditori ONCE de Barcelona en el qual es va posar en valor el llegat de Tete 

Montoliu (1933-1997) president honorari de l’AMJM. Una taula rodona i les actuacions de The Changes  (septet que 

va interpretar arranjaments especials per a l’ocasió de peces compostes per Tete Montoliu)  i els pianistes Manel 

Camp, Ignasi Terraza i Xavi Torres (amb un programa a trio improvisant sobre peces de Tete Montoliu) van servir 

per aprofundir i glossar la figura de l’inoblidable pianista. 

©Oliver Adell 
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REPERTORI VARIAT I APOSTA PER LES NOVES TENDÈNCIES DEL JAZZ 

L’Hora del Jazz es converteix en un dels aparadors de l’escena musical catalana més diversa i arriscada. La 

innovació es reconeix tant a la varietat de formacions, com als repertoris i la posada en escena. La barreja de 

diversos mons musicals i artístics esdevé en propostes que trenquen els límits entre estils com Jazztanyoles 

(combinació de piano, castanyoles i ball), FlamenGrass o les pinzellades afro-cubanes del post-bop de Pol 

Omedes.  

Les músiques de Madera Viva Trio o el jove duo Alba Careta i Roger Santacana, despleguen un repertori de 

diverses tradicions en català i castellà que tracten de portar-les al present a través de la seva experiència musical 

i les sonoritats del jazz i la música moderna. 

Gran part de la programació han estat projectes amb composicions pròpies, com Sonic Matters de Matteo 

Sacilotto, o les composicions del quintet de David Viñoles, inspirades en la calidesa de les formacions del jazz 

dels 60. Altres han estat fruit de la recuperació de repertoris, com Voces Veladas de Maria Esteban Quintet, on les 

veus oblidades de dones intèrprets, lletristes, cantants i compositores són les protagonistes.  

Com és habitual, L’Hora del Jazz ha estat l’espai idoni per portar nous treballs discogràfics com Tarkology, de 

Jaume Vilaseca Trio, Grebalariak, de Juan de Diego i Miradas de Daniel Ferruz Quartet, amb composicions que 

criden a la construcció de noves sonoritats basades en la delicadesa, l’exploració personal i l’espai de la 

improvisació. Propostes trencadores com Unusual Trio, on el pianista Ignasi Terraza explora l’absència del 

contrabaix, i del Sergi Sirvent Trio, que posa en diàleg a dos bateristes, trenquen amb els rols del formats més 

clàssics per assolir un nou nivell d’experimentació.    

VALOR DEL FESTIVAL L’HORA DEL JAZZ 

Amb totes aquestes activitats, L’Hora del Jazz – Memorial Tete Montoliu retorna amb una mirada àmplia i diversa 

del jazz a Catalunya i amb la ferma voluntat de donar suport i visibilitat als músics del país, així com a les 

sales i entitats del sector. L’AMJM, per la seva part, aposta per la contractació exclusiva de músics del país, 

en un context de precarització per la pandèmia, i amb la necessitat de treballar per a millorar i estructurar la 

situació laboral i de prestacions dels artistes. És per aquest motiu que treballa per fer arribar les demandes dels 

músics a les institucions públiques amb la finalitat de teixir aliances que permetin situar el sector musical com un 

pilar fonamental de l’ecosistema cultural. 

 
 

Si vols una entrevista amb Guillem Arnedo, president de l’AMJM; amb la Noemí Osorio, secretaria de l’AMJM; o 

amb algun músic, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. 

Bibiana Ripol (Premsa L’Hora del Jazz)  

607 71 24 08 / 93 368 84 66 / bibiana@ripol.es 
 

mailto:bibiana@ripol.es
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CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Dimarts, 6 de setembre 2022, a les 12:00 h

Sala Mompou – Edi�ci SGAE Barcelona, Passeig Colom, 6

Estimats i estimades.

Us convoquem a la roda de premsa prèvia a la 32a edició del Festival l'Hora del Jazz, on

s'anunciarà la programació i es comentaran els aspectes més rellevants del festival d'enguany. 

Hi seran presents el president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya

(AMJM), Guillem Arnedo Gaute; la secretaria de l'AMJM, Noemí Osorio Úbeda;  el tresorer de

l'AMJM, Ignasi Terraza; i el músic Santiago Auserón.

El Festival L'Hora del Jazz arriba a la seva 32a edició amb 15 concerts i dos esdeveniments especials en

record a les �gures del Tete Montoliu i del Joan Vinyals.

La programació de nit es desplegarà a vuit sales de tot el territori català amb la co�laboració

d'associacions i entitats de músics de cada lloc: Sitges, Tarragona, Sant Vicenç dels Horts, Girona,

Bigues i Riells, Vilafranca del Penedès, Granollers i Barcelona.

Podeu seguir la roda de premsa el línia al següent enllaç:

Preguem confirmació d'assistència.

Per a sol·licitud d’entrevistes i demanda d’informació,

no dubteu a contactar amb nosaltres a:

Bibiana Ripol (Prensa)

607 71 24 08 / 93 368 84 66/ bibiana@bibianaripol.com

Roda de premsa online!

Translate

https://mailchi.mp/343ab3e0afce/rdp_lhora_del_jazz?e=[UNIQID]
mailto:bibiana@bibianaripol.com
mailto:bibiana@ripol.es
mailto:bibiana@bibianaripol.com
https://us02web.zoom.us/j/82728389445?pwd=QTFISWc1Z21yeVYyWElHN3lUWEtvdz09
javascript:;
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El 32è Festival L'Hora del Jazz homenatja Joan Vinyals i
reivindica el llegat de Tete Montoliu

El festival proposa 15 concerts de l’11 de setembre al 20 d’octubre a la Plaça de la Vila de

Gràcia i en diferents sales de Barcelona, Sitges, Tarragona, Sant Vicenç dels Horts,

Girona, Bigues i Riells, Vilafranca del Penedès i Granollers.

Santiago Auserón, Judit Neddermann i la Companyia Elèctrica Dharma, entre d’altres,

recordaran Joan Vinyals a Luz de Gas i un acte a ONCE Barcelona reivindicarà el llegat  de

Tete Montoliu en el 25è aniversari de la seva mort.

L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) alerta sobre la

“precària situació” dels músics a Catalunya així com de les desigualtats de gènere en

l’àmbit artístic.

L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) ha presentat avui a la Sala

Mompou de l’Edi�ci de la SGAE a Barcelona el 32è Festival L’Hora del Jazz – Memorial Tete Montoliu,

en el marc del qual se celebraran, de l’11 de setembre al 20 d’octubre, 15 concerts  a la Plaça de la Vila de

Gràcia així com en diferents sales de Barcelona, Sitges, Tarragona, Sant Vicenç dels Horts, Girona,

Bigues i Riells, Vilafranca del Penedès i Granollers. 

Guillem Arnedo (president de l’AMJM) i Noemí Osorio (secretària de l’AMJM) han donat tots els detalls

d’una 32a edició amb �gures de renom, un alt percentatge de músics joves i la meitat de les propostes

liderades per dones. La Plaça de la Vila de Gràcia, escenari històric del festival, rebrà a Jazztanyoles

(Elisabet Raspall i Belén Cabanes) i Pol Omedes ¡Pura Vida! (18 de setembre), Alba Careta i Roger

Santacana i Daniel Ferruz Quartet (25 de setembre) i Madera Viva Trio i Maria Esteban Quintet (2

d’octubre). La programació en sales, d’altra banda, tindrà les actuacions de Sergi Sirvent Cycles, Sonic

Matters, Tarkology Jaume Vilaseca Trio, David Viñolas 5et, l’Unusal Trio d’Ignasi Terraza, Esteve Pi i

Lluc Casares, Juan de Diego Grebalariak i FlamenGrass.

 

La 32a edició del festival organitzat per l’AMJM, però, es veurà marcada per dos concerts

extraordinaris. Santiago Auserón, avui, ha presentat l’homenatge de qui va ser guitarrista seu a La

Banda de Juan Perro i president de l’AMJM durant dotze anys: el guitarrista Joan Vinyals, mort el mes

de gener passat als 63 anys. Un concert a Luz de Gas reunirà amics i excompanys de Vinyals (entre els

quals la Companyia Elèctrica Dharma, Judit Neddermann, Víctor Bocanegra, Carme Canela, Laura Simó i
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Monica Green, a més del mateix Auserón) per homenatjar el músic, de qui es presentarà també un disc

pòstum publicat aquest estiu: Estol de blaus. Vinyals va ser també fundador de l’Acadèmia Catalana de la

Música i es va fer valer com un dels guitarristes més actius de la seva generació al capdavant de bandes

com Guitarras Mestizas, Box O�ce i Fuego, així com amb co�laboracions amb nombrosos artistes.

El festival es clourà el 20 d’octubre amb un acte

a l’Auditori ONCE de Barcelona en què es

reivindicarà el llegat de qui va ser president

honorari de l’AMJM: Tete Montoliu (1933-

1997). Una taula rodona i les actuacions de The

Changes i els pianistes Manel Camp, Ignasi

Terraza i Xavi Torres (amb un programa a duo

improvisant sobre peces de Tete Montoliu)

serviran per aprofundir en la �gura de

l’inoblidable pianista.

Amb totes aquestes activitats, L’Hora del Jazz – Memorial Tete Montoliu retorna amb una mirada

àmplia i diversa del jazz a Catalunya i amb la ferma voluntat de donar suport i visibilitat als músics del

país, així com a les sales i entitats del sector. L’AMJM, per la seva part, en un context de precarització

per la pandèmia, té clara la necessitat de reivindicar-se i organitzar-se. És per aquest motiu que treballa

per fer arribar les demandes dels músics a les institucions públiques amb la �nalitat de teixir aliances

que permetin situar el sector musical com un pilar fonamental de l’ecosistema cultural.

En el següent enllaç pots descarregar la nota de premsa, el dossier complet, declaracions dels

organitzadors, fotogra�es, material promocional i recuperar el vídeo de la roda de premsa:

Si vols una entrevista amb el Guillem Arnedo, president de l’AMJM; amb la Noemí Osorio, secretaria

de l’AMJM; o amb algun músic, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Bibiana Ripol (Prensa)

607 71 24 08 / 93 368 84 66/ bibiana@bibianaripol.com

Política de privacitat Dona't d'alta al nostre butlletí

Si vols donar-te de baixa o rebre newsletters de temes més específics, pots entrar a l'enllaç o enviar-nos
un correu electrònic i el solucionem ràpidament.

Enllaç al kit de premsa
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Sis actuacions en total Veure les imatges

L'Hora del Jazz torna a la Plaça de la Vila de Gràcia, que
acollirà sis concerts

La Plaça de la Vila de Gràcia torna a ser el nucli del Festival, començant el 18 de setembre, i

acollint dues actuacions gratuïtes cada diumenge �ns al dia 2 d’octubre. Els concerts seran a

la tarda, de 18 h a 20 h i la programació comptarà amb �gures de renom, un alt percentatge de

músics joves i la meitat de propostes liderades per dones.

Diumenge 18 de setembre

18:00 h, Plaça de la Vila de Gràcia

Jazztanyoles
Elisabet Raspall, piano i composició
Belén Cabanes, castanyoles i ball

Aquestes dues reconegudes artistes vilanovines
fa temps que volien reunir-se i treballar juntes.
Per � aquesta trobada s'ha produït, i ens
presenten un espectacle de gran bellesa i
emotivitat, on combinen la música original de la
pianista i compositora amb la dansa i les
castanyoles de la ballarina.

Una trobada màgica, còsmica, arrelada a la mediterrània, als records d'infantesa, i al mateix temps a
l'atzar de la improvisació i a la intensitat del moment, amb una nova experiència sonora i visual. 
www.elisabetraspall.com / www.belencabanes.cat

19:00 h, Plaça de la Vila de Gràcia

Pol Omedes ¡Pura Vida!
Pol Omedes, trompeta

Pau Vidal, saxo tenor i �auta

Joan Monné, piano

Giuseppe Campisi, contrabaix

Joan Casares, bateria

Xoan Sánchez, percussió

D'entre els músics més sorprenents i inquiets de la nova generació, el trompetista i compositor Pol
Omedes és una de les revelacions més estimulants de l'escena estatal. Ho ha deixat palès amb la
multitud de projectes de recorregut que ha liderat i que encapçala actualment, gràcies també a la bona
acollida de la premsa i del sector. Entre els últims reconeixements que ha rebut el trompetista cal
destacar el Premi al Jove Talent (2020), concedit per l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de
Catalunya (AMJM). Actualment, està presentant el seu últim treball ¡Pura Vida! (The Changes, 2021). La
música d’en Pol té una sonoritat post-bop amb pinzellades de música afro-cubana, oferint un aire fresc,
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potent i dinàmic. La banda assimila la tradició jazzística sense que això suposi un prejudici per donar
una visió personal i concreta dels estàndards, i s'obre també a les composicions pròpies.
www.polomedes.com

Els dos grups musicals estan disponibles per a entrevistes

Diumenge 25 de setembre

18:00 h
Alba Careta i Roger Santacana
Alba Careta, trompeta i veu
Roger Santacana, piano

 

19:00 h
Daniel Ferruz Quartet
Daniel Ferruz, piano
Joan Mas, saxo
David Mengual, contrabaix
Adrià Claramunt, bateria

Diumenge 2 d'octubre

18:00 h
Madera Viva Trio
Vicenç Solsona, guitarra i veu
Pau Lligadas, contrabaix i veu
Ramón Ángel Rey, bateria

 

19:00 h
María Esteban Quintet
María Esteban, veu
Edu Cabello, saxo i �auta
Rai Paz, guitarra
David Muñoz, contrabaix
Joan Moll, bateria

En el següent enllaç pots descarregar informació de totes les actuacions a Gràcia, la nota de

premsa del festival i fotogra�es de les artistes:

Programació completa del festival

Si vols una entrevista amb el Guillem Arnedo, president de l’AMJM, o amb algun músic, així com cobrir

algun concert, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Bibiana Ripol (Prensa)

607 71 24 08 / 93 368 84 66/ bibiana@bibianaripol.com

Política de privacitat Dona't d'alta al nostre butlletí

Si vols donar-te de baixa o rebre newsletters de temes més específics, pots entrar a l'enllaç o enviar-nos
un correu electrònic i el solucionem ràpidament.

Copyright © 2022 BR Comunicación, All rights reserved.

Enllaç al kit de premsa dels concerts a Gràcia
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El primer concert extraordinari del festival Veure les imatges

Concert homenatge a Joan Vinyals
L'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna i el sector musical homenatgen
al guitarrista català Joan Vinyals

Es presentaran els temes del seu nou disc Estol de blaus

Dins del marc del 32è Festival l'Hora del Jazz, organitzat per l'AMJM, el concert vol recordar la

�gura i la música de Joan Vinyals de la mà dels intèrprets i músics que van viure i treballar al

seu costat. El concert inclou les actuacions de Santiago Auserón, Judit Neddermann, Mònica

Green, Laura Simó, Carme Canela, Simon Bocanegra, Cece Gianotti, Companyia Elèctrica

Dharma i molts d'altres. Igualment, es presentaran els darrers temes interpretats per l'artista

en la gravació del seu darrer treball Estol de blaus.

  Dimecres 12 d'octubre, a les 20:00 h

 A la sala Luz de Gas

El guitarrista Joan Vinyals es trobava en una fase avançada de preparació del seu nou àlbum de cançons,

Estol de Blaus, quan el contagi per COVID el va sorprendre i en pocs dies va acabar amb la seva vida, el

passat 4 de gener de 2022, als 63 anys.

El repertori del concert consisteix en la presentació de vuit temes en llengua catalana del seu nou disc,

que sortirà pròximament a la venda, i altres cançons escollides pels músics que van viure i treballar al

seu costat.

Dins de la varietat d’estils en els quals el guitarrista es movia amb absoluta soltesa, des del rock i el

reggae al jazz més selecte, Estol de blaus se centra a reinterpretar el vincle comú entre aquests gèneres

com és el blues, amb inclinació cap al R&B clàssic de Nova Orleans, terrenys en els quals Vinyals havia

assolit completa maduresa. 

Vinyals va ser president de l’AMJM durant dotze

anys i fundador de l’Acadèmia Catalana de la

Música. Es va fer valer com un dels guitarristes

més actius de la seva generació al capdavant de

bandes com Guitarras Mestizas, Box O�ce i

Fuego, així com amb co�laboracions amb

nombrosos artistes.

Actuacions: Judit Neddermann, Santiago

Auserón, Víctor Bocanegra, Joan Mas, Marcos

Riccetti, Laura Simó Sextet, Carme Canela &

Laura Simó - Estamos Reunidas, Cece Giannotti,

Mònica Green i Companyia Elèctrica Dharma.

Amb la co�laboració dels músics: Ignasi Zamora,

Pere Foved, Andreu Simón, Steve de Swardt, Joe

Lewis, Isaac Coll, Vicenç Solsona, David Pastor,

Gabriel Amargant... i molts més.

Si vols assistir al concert o concertar una entrevista amb algun dels artistes i/o amb el Guillem

Arnedo, president de l’AMJM,  no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

 

Bibiana Ripol (Prensa)

607 71 24 08 / 93 368 84 66/ bibiana@bibianaripol.com

Enllaç a les entrades gratuïtes
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Últim concert del Festival L'Hora del Jazz Veure les imatges

L’AMJM reivindica, amb un concert homenatge, el llegat de
Tete Montoliu en el 25è aniversari de la seva mort.

L'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna homenatja qui va ser el seu president

honorari.

Hi haurà una taula rodona i actuacions de The Changes i els pianistes Manel Camp,

Ignasi Terraza i Xavi Torres. També es podrà visitar l’exposició “El Racó d’en Tete”. 

Aquest  dijous 20 d’octubre, dins la programació del Festival L’Hora del Jazz, tindrà lloc un acte

d’homenatge a Tete Montoliu en el 25è aniversari de la seva mort. Es reivindica la �gura de qui va ser el

gran jazzman cec català i president honorari de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna.

L’acte comptarà amb un concert, una xerrada co�loqui i una visita a “El Racó d’en Tete”.

  Dijous 20 d'octubre, a les 19:00 h

 l’Auditori de l’Edi�ci ONCE Catalunya (Gran Via, 400, de Barcelona).

A l’actuació musical, intervindran el pianista cec Ignasi Terraza, The Changes i Xavi Torres i Manel

Camp, també pianistes, que amenitzaran la vetllada amb interpretacions de les obres de Tete Montoliu. 

Prèviament, a les 19.00 h al mateix Auditori, hi haurà una taula rodona sobre la �gura de Tete Montoliu

i el seu llegat en la música actual, moderada per Pau Bombardó i amb els ponents: Ot Ordreig, Jordi

Blesa Montoliu, net d’en Tete, i Nono Fernández. 

“El Racó d’en Tete” és una exposició permanent

a l’Edi�ci ONCE Catalunya que va ser inaugurada

el 28 de març de 2017, amb objectes personals

del genial músic, entre els quals destaquen el

seu piano, un vestit smoking amb el que va oferir

el seu últim concert a Barcelona al Palau de la

Música el 21 de març de 1997, caricatures,

cartells dels seus concerts, cartes particulars,

premis i medalles, com la Creu de Sant Jordi o la

insígnia d’or i brillants del Barça. 

Entre els més de 200 articles de la mostra es poden veure 112 caràtules dels seus discos, correspondència

personal amb Joan Manuel Serrat i Xavier Cugat, un poema que li va dedicar Joan Ollé, un dels seus

rellotges, quadres o els seus aparells de ràdio.

Si vols assistir al concert o concertar una entrevista amb algun dels artistes i/o amb el Guillem

Arnedo, president de l’AMJM,  no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

 

Bibiana Ripol (Prensa)

607 71 24 08 / 93 368 84 66/ bibiana@bibianaripol.com

Descarrega la nota de premsa aquí
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Nota de premsa Veure les imatges

El festival L’Hora del Jazz tanca la 32a edició amb més
assistència de públic i participació d’artistes que mai

La qualitat artística ha estat el factor més destacat de l’edició d’enguany, amb

co�laboracions d’artistes molt consagrats, al costat de l’actuació de joves talents i de

l’aposta per la innovació dins de les tendències jazzístiques actuals.

El festival ha ofert 15 concerts per tot Catalunya, des de l’emblemàtica Plaça de la Vila de

Gràcia (3 concerts), i en diferents sales de Barcelona, Sitges, Tarragona, Sant Vicenç dels

Horts, Girona, Bigues i Riells, Vilafranca del Penedès i Granollers.

L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) continua

reivindicant les bones pràctiques en la contractació dels músics com a mesura necessària

per millorar la “precarietat laboral” del sector dels músics a Catalunya.

L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) ha tancat el passat 20 d’octubre

amb un concert d’homenatge a Tete Montoliu el 32è Festival L’Hora del Jazz, aconseguint record

d’audiència i de participació de músics.

DADES

Un total de 4.700 persones han passat pel Festival, de les quals 3.500 han estat a la programació de

sales i concerts extraordinaris, amb una mitjana de 250 persones per concert i omplint les sales Luz de

Gas (700), i l’Auditori de l’ONCE (400).  Per altra banda, l’assistència a la Plaça de la Vila de Gràcia ha

estat de les més altes de tota la història del Festival. Més de 1.200 persones, una mitjana de 400

persones per dia, han gaudit dels concerts de tarda els dies 19, 25 de setembre i 2 d’octubre. 

La participació de 90 músics de la més alta qualitat han format part de la programació. El festival ha

realitzat una aposta ferma pels talents emergents i els projectes impulsats per dones i amb noms de

reconeguda presència a l’escena musical catalana com són l’Ignasi Terraza, Elisabet Raspall, Santiago

Auserón, Judit Neddermann, Xavi Torres, Manel Camp The Changes o David Viñolas 5ET, entre molts

altres. 

CONCERTS DE JAZZ PEL TERRITORI

L’Hora del Jazz ha estat possible gràcies a la co�laboració de 15 agents del sector: entitats, ajuntaments i

sales de 8 localitats catalanes que programen jazz i música moderna habitualment. Aquest any s’ha

comptat amb la participació especial de la sala Luz de Gas i l’Auditori de l’ONCE Catalunya pels concerts

d’homenatge a Joan Vinyals i Tete Montoliu. 

Com a entitat capdavantera del sector, l’AMJM preveu continuar ampliant el llistat de sales i

Translate

https://mailchi.mp/8a1ea6fd4bc1/balan_hora_del_jazz?e=[UNIQID]
javascript:;


9/12/22 17:04 Balanç L'Hora del Jazz 2022 - Nota de premsa

https://mailchi.mp/8a1ea6fd4bc1/balan_hora_del_jazz 2/3

co�laboradors arreu del territori, arribant a més públics i sales que treballen dia a dia, per fomentar i

programar jazz i música moderna a tot Catalunya. 

CONCERTS D'IMPACTE

La 32a edició del festival  ha estat marcada per

dos concerts extraordinaris. Un sentit i

emocionat homenatge al guitarrista Joan

Vinyals,  president de l’AMJM durant uns anys

i mort als 63 anys a causa de la pandèmia, amb

un multitudinari concert a la sala Luz de Gas. El

recital va reunir amics i excompanys de Vinyals i

es va presentar un disc pòstum acabat de

publicar: Estol de blaus.

El festival va cloure amb un acte a l’Auditori ONCE de Barcelona en el qual es va posar en valor el llegat

de Tete Montoliu (1933-1997) president honorari de l’AMJM. Una taula rodona i les actuacions musicals

van servir per aprofundir i glossar la �gura de l’inoblidable pianista.

VALOR DEL FESTIVAL L’HORA DEL JAZZ

L’Hora del Jazz – Memorial Tete Montoliu retorna amb una mirada àmplia i diversa del jazz a Catalunya

i amb la ferma voluntat de donar suport i visibilitat als músics del país, així com a les sales i entitats

del sector. L’AMJM, per la seva part, aposta per la contractació exclusiva de músics del país, en un

context de precarització per la pandèmia, i amb la necessitat de treballar per a millorar i estructurar la

situació laboral i de prestacions dels artistes. És per aquest motiu que treballa per fer arribar les

demandes dels músics a les institucions públiques amb la �nalitat de teixir aliances que permetin situar

el sector musical com un pilar fonamental de l’ecosistema cultural.

En el següent enllaç pots descarregar la nota de premsa completa i fotogra�es dels concerts.

Si vols una entrevista amb el Guillem Arnedo, president de l’AMJM; amb la Noemí Osorio, secretaria

de l’AMJM; o amb algun músic, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Bibiana Ripol (Prensa)

607 71 24 08 / 93 368 84 66/ bibiana@bibianaripol.com

Política de privacitat Dona't d'alta al nostre butlletí

Si vols donar-te de baixa o rebre newsletters de temes més específics, pots entrar a l'enllaç o enviar-nos
un correu electrònic i el solucionem ràpidament.

Enllaç al kit de premsa
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Agenda d’entrevistes

L’hora del Jazz 2022



AGENDA DE PROMOCIÓ DEL
FESTIVAL L'HORA DEL JAZZ 2022

dimarts, 6 de setembre
Mitjà Catalunya Música
Programa Assaig general
Periodista Marta Lanau i Albert Torrents
Observacions Entrevista després de la roda de premsa

dijous, 8 de setembre
11:30h
Mitjà No solo cine
Periodista José Lopez
Observacions Entrevista a Guillem Arnedo

divendres, 9 de setembre
12:30 - 12:45h
Mitjà Ràdio 4
Programa Metròpoli
Periodista Xavi Collado
Observacions Entrevista a Guillem Arnedo

dimecres, 14 de setembre
15:00h
Mitjà Catalunya Música
Programa Assaig General
Periodista Marta Lanau
Observacions Entrevista a Elisabet Raspall

16:00 - 16:20h
Mitjà Ràdio estel
Programa La Caravana
Presenta Joan Trias
Observacions Entrevista a Guillem i Elisabet Raspall

dimarts, 20 de setembre
13:30h
Mitjà Tevecat
Programa Sense control
Periodista Elena Batista 
Observacions Entrevista a Noemí Osorio



dimecres, 21 de setembre
17:30h
Mitjà Ràdio Molins de Rei i a Ràdio Corbera.
Programa Highway 61
Periodista Jordi Corrales
Observacions Entrevista a Noemi Osorio

divendres, 23 de setembre
11h
Mitjà L'Independent de Gràcia
Periodista Silvia Manzanera

dimecres, 19 d'octubre
Mitjà Catalunya Música
Programa Assaig general
Periodista Marta Lanau i Albert Torrents

Mitjà La Vanguardia
Periodista Esteban Linés
Observacions Publicará noticia amb la nota de premsa



Aparicions a TV i 
ràdio

L’hora del Jazz 2022



Televisió
- TV3 - Telenotícies cap de setmana - 18/09/2022 (min 42:44) 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-cap-de-set
mana-vespre-18092022/video/6176262/

- RTV Vilafranca  - 28/09/2022 - Notícia concert Juan de Diego
https://www.rtvvilafranca.cat/2022/09/jazz-club-vilafranca-inici-la-te
mporada-amb-el-concert-del-trompetista-juan-de-diego/

- TV3 - Telenotícies vespre - 13/10/2022 (min 38:36)
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-121
02022/video/6180272/

- TVE - Informatius Catalunya - 21/10/2022 (min 11:20)
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu/linformatiu-21-10-2022/6
718893/
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-cap-de-setmana-vespre-18092022/video/6176262/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-cap-de-setmana-vespre-18092022/video/6176262/
https://www.rtvvilafranca.cat/2022/09/jazz-club-vilafranca-inici-la-temporada-amb-el-concert-del-trompetista-juan-de-diego/
https://www.rtvvilafranca.cat/2022/09/jazz-club-vilafranca-inici-la-temporada-amb-el-concert-del-trompetista-juan-de-diego/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-12102022/video/6180272/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-12102022/video/6180272/
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu/linformatiu-21-10-2022/6718893/
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu/linformatiu-21-10-2022/6718893/


Ràdio
- Catalunya Música - Assaig General - 8/09/2022 - Entrevista a Guillem 

Arnedo
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/guillem-arned
o-al-festival-lhora-del-jazz-donem-acces-als-musics-a-sales-i-a-circui
ts/audio/1145486/

- No solo cine en las Ondas - 8/09/2022  - Entrevista a Guillem 
Arnedo
https://www.ivoox.com/entrevista-a-guillem-arnedo-audios-mp3_rf_
92158954_1.html

- Ràdio 4 - Metròpoli -  12/09/2022 - Entrevista a Guillem Arnedo (min 
11:34) 
https://www.rtve.es/play/audios/metropoli/sofia-ellar-alberto-manza
no/6690177/

- Ràdio Estel - La Caravana - 14/09/2022 - Entrevista a Guilem 
Arnedo i Elisabet Raspall (min 5:20) 
https://www.estelfitxers.com/audio/2022-2023/20220914-16_00LACAR
AVANA.MP3

- Catalunya Música - Assaig General - 15/09/2022 - Entrevista a 
Elisabet Raspall
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/elisabet-raspal
l-i-belen-cabanes-porten-el-jazztanyoles-al-festival-lhora-del-jazz/au
dio/1146205/

- Ràdio Terrassa - La Xarxa: Jazz Club - 23/09/2022 - Notícia festival 
(minut 13:30)
https://www.alacarta.cat/jazz-club-radio/capitol/jazz-club-507-homen
atge-a-tete-montoliu

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/guillem-arnedo-al-festival-lhora-del-jazz-donem-acces-als-musics-a-sales-i-a-circuits/audio/1145486/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/guillem-arnedo-al-festival-lhora-del-jazz-donem-acces-als-musics-a-sales-i-a-circuits/audio/1145486/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/guillem-arnedo-al-festival-lhora-del-jazz-donem-acces-als-musics-a-sales-i-a-circuits/audio/1145486/
https://www.ivoox.com/entrevista-a-guillem-arnedo-audios-mp3_rf_92158954_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-a-guillem-arnedo-audios-mp3_rf_92158954_1.html
https://www.rtve.es/play/audios/metropoli/sofia-ellar-alberto-manzano/6690177/
https://www.rtve.es/play/audios/metropoli/sofia-ellar-alberto-manzano/6690177/
https://www.estelfitxers.com/audio/2022-2023/20220914-16_00LACARAVANA.MP3
https://www.estelfitxers.com/audio/2022-2023/20220914-16_00LACARAVANA.MP3
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/elisabet-raspall-i-belen-cabanes-porten-el-jazztanyoles-al-festival-lhora-del-jazz/audio/1146205/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/elisabet-raspall-i-belen-cabanes-porten-el-jazztanyoles-al-festival-lhora-del-jazz/audio/1146205/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/elisabet-raspall-i-belen-cabanes-porten-el-jazztanyoles-al-festival-lhora-del-jazz/audio/1146205/
https://www.alacarta.cat/jazz-club-radio/capitol/jazz-club-507-homenatge-a-tete-montoliu
https://www.alacarta.cat/jazz-club-radio/capitol/jazz-club-507-homenatge-a-tete-montoliu
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Mitjà Data Tipus Enllaç

Premsa

ARA 6/09/2022 Notícia https://www.ara.cat/cultura/musica/l-hora-jazz-reivindica-llegat-tete-montoliu-homenatja-joan-vinyals_1_4480564.html

La República 6/09/2022 Notícia ACN https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-32e-festival-lhora-del-jazz-homenatja-joan-vinyals-i-reivindica-el-llegat-de-tete-montoliu/

Tarragona 21 6/09/2022 Notícia concert Tarragona http://diaridigital.tarragona21.com/la-capsa-afina-la-programacio-per-les-festes-de-santa-tecla/

X Catalunya 6/09/2022 Notícia  https://www.xcatalunya.cat/millor-proposta-per-als-aficionats-al-jazz/

La cultura no val res 6/09/2022 Notícia https://laculturanovalres.com/events/32e-festival-lhora-del-jazz-memorial-tete-montoliu/

No solo cine 6/9/22 Noticia https://www.nosolocine.net/la-32a-edicion-del-festival-lhora-del-jazz-rendira-homenaje-a-joan-vinyals-y-reivindicara-el-legado-del-gran-tete-montoliu/

La Vanguardia 6/9/22 Notícia EFE https://www.lavanguardia.com/vida/20220906/8506395/festival-l-hora-jazz-rinde-homenaje-joan-vinyals-tete-montoliu.html

La Vanguardia CAT 6/9/22 Noticia ACN https://www.lavanguardia.com/vida/20220906/8506199/32e-festival-l-hora-jazz-homenatja-joan-vinyals-i-reivindica-llegat-tete-montoliu.html

Diari de Girona 7/9/22 Noticia concert a Girona https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/09/07/l-hora-jazz-porta-david-75124284.html

El Punt Avui 7/9/22 Noticia https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2189415-l-hora-del-jazz-recorda-vinyals.html

Viasona 7/9/22 Noticia https://www.viasona.cat/noticia/3503/el-32e-festival-lhora-del-jazz-homenatja-joan-vinyals-i-tete-montoliu

Time Out 7/9/22 Noticia https://www.timeout.es/barcelona/es/musica/32e-festival-lhora-del-jazz-memorial-tete-montoliu

Tot Barcelona 7/9/22 Noticia https://www.totbarcelona.cat/cultura-i-oci/millors-concerts-gratis-barcelona-setembre-231120/

Sies.tv 7/9/22 Noticia https://sies.tv/el-32e-festival-lhora-del-jazz-comenca-aquest-11-de-setemebr.html

Núvol 8/9/22 Noticia https://www.nuvol.com/la-ruta-del-jazz/torna-lhora-del-jazz-272971

L'Independent de Gràcia 9/9/22 Noticia (també en paper) https://www.independent.cat/noticia/77982/hora-del-jazz-recupera-placa-de-la-vila-en-una-edicio-homenatges

No solo cine 9/9/22 Entrevista a Guillem https://www.nosolocine.net/entrevista-a-guillem-arnedo-maximo-responsable-del-festival-lhora-del-jazz/

Diari de Tarragona 10/9/22 Notícia (també en paper) https://www.diaridetarragona.com/cultura/tarragona-escenario-del-festival-l-hora-del-jazz-PA12213729

La hora del blues 11/9/22 Notícia https://lahoradelblues.com/el-32o-festival-lhora-del-jazz-rinde-homenaje-a-joan-vinyals/

La Vanguardia 11/9/22 Notícia (també en paper) https://www.lavanguardia.com/cultura/20220911/8515411/festival-l-hora-jazz-homenaje-tete-montoliu-joan-vinyals.html

USA News 10/9/22 Notícia https://www.usanews.net/breaking/the-lhora-del-jazz-festival-pays-a-well-deserved-tribute-to-tete-montoliu-h31146.html

Pop News 247 11/9/22 Notícia https://popnews247.com/lhora-del-jazz-fest-pays-well-being-tribute-to-tate-montolieu-and-joan-vinayals/

Time Out 14/9/22 Recomanació concerts a Gràcia https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/el-cap-de-setmana-ideal

Equinox Magazine 15/9/22 Recomendación de qué hacer el finde en Barcelona (francés) https://www.equinoxmagazine.fr/2022/09/15/ce-week-end-a-barcelone-96/

News ES Euro 15/9/22 Recomendación de qué hacer el finde en Barcelona https://news.eseuro.com/entretenimiento/entretenimiento/545749.html

El Gerió 15/9/22 Noticia concerts a Girona https://www.gerio.cat/noticia/1550372/el-sunset-de-girona-presenta-la-temporada-estable-de-concerts-per-la-tardor

Ajuntament Sant Vicenç dels Horts 15/9/22 Agenda concert a Sant Vicenç dels Horts https://svh.cat/activitat/concert-de-jazz-tarkology-lhora-del-jazz-memorial-tete-montoliu/

Ajuntament de Barcelona 16/9/22 Agenda concerts a Gràcia https://www.barcelona.cat/capdesetmana/ca/musica/llistat/concerts-hora-del-jazz-a-gracia_99400324978

L'Independent de Gràcia 16/9/22 Agenda concerts a Gràcia https://www.independent.cat/noticia/78152/del-16-al-23-de-setembre

Atiza 18/9/22 Calendari Festival https://www.atiza.com/festivales/2022/l-hora-del-jazz/

https://www.ara.cat/cultura/musica/l-hora-jazz-reivindica-llegat-tete-montoliu-homenatja-joan-vinyals_1_4480564.html
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-32e-festival-lhora-del-jazz-homenatja-joan-vinyals-i-reivindica-el-llegat-de-tete-montoliu/
http://diaridigital.tarragona21.com/la-capsa-afina-la-programacio-per-les-festes-de-santa-tecla/
https://www.xcatalunya.cat/millor-proposta-per-als-aficionats-al-jazz/
https://laculturanovalres.com/events/32e-festival-lhora-del-jazz-memorial-tete-montoliu/
https://www.nosolocine.net/la-32a-edicion-del-festival-lhora-del-jazz-rendira-homenaje-a-joan-vinyals-y-reivindicara-el-legado-del-gran-tete-montoliu/
https://www.lavanguardia.com/vida/20220906/8506395/festival-l-hora-jazz-rinde-homenaje-joan-vinyals-tete-montoliu.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220906/8506199/32e-festival-l-hora-jazz-homenatja-joan-vinyals-i-reivindica-llegat-tete-montoliu.html
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/09/07/l-hora-jazz-porta-david-75124284.html
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2189415-l-hora-del-jazz-recorda-vinyals.html
https://www.viasona.cat/noticia/3503/el-32e-festival-lhora-del-jazz-homenatja-joan-vinyals-i-tete-montoliu
https://www.timeout.es/barcelona/es/musica/32e-festival-lhora-del-jazz-memorial-tete-montoliu
https://www.totbarcelona.cat/cultura-i-oci/millors-concerts-gratis-barcelona-setembre-231120/
http://sies.tv/
https://sies.tv/el-32e-festival-lhora-del-jazz-comenca-aquest-11-de-setemebr.html
https://www.nuvol.com/la-ruta-del-jazz/torna-lhora-del-jazz-272971
https://www.independent.cat/noticia/77982/hora-del-jazz-recupera-placa-de-la-vila-en-una-edicio-homenatges
https://www.nosolocine.net/entrevista-a-guillem-arnedo-maximo-responsable-del-festival-lhora-del-jazz/
https://www.diaridetarragona.com/cultura/tarragona-escenario-del-festival-l-hora-del-jazz-PA12213729
https://lahoradelblues.com/el-32o-festival-lhora-del-jazz-rinde-homenaje-a-joan-vinyals/
https://www.lavanguardia.com/cultura/20220911/8515411/festival-l-hora-jazz-homenaje-tete-montoliu-joan-vinyals.html
https://www.usanews.net/breaking/the-lhora-del-jazz-festival-pays-a-well-deserved-tribute-to-tete-montoliu-h31146.html
https://popnews247.com/lhora-del-jazz-fest-pays-well-being-tribute-to-tate-montolieu-and-joan-vinayals/
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/el-cap-de-setmana-ideal
https://www.equinoxmagazine.fr/2022/09/15/ce-week-end-a-barcelone-96/
https://news.eseuro.com/entretenimiento/entretenimiento/545749.html
https://www.gerio.cat/noticia/1550372/el-sunset-de-girona-presenta-la-temporada-estable-de-concerts-per-la-tardor
https://svh.cat/activitat/concert-de-jazz-tarkology-lhora-del-jazz-memorial-tete-montoliu/
https://www.barcelona.cat/capdesetmana/ca/musica/llistat/concerts-hora-del-jazz-a-gracia_99400324978
https://www.independent.cat/noticia/78152/del-16-al-23-de-setembre
https://www.atiza.com/festivales/2022/l-hora-del-jazz/


Guia Barcelona - Ajuntament de Barcelona 18/9/22 Agenda concerts a Gràcia https://guia.barcelona.cat/ca/detall/concerts-hora-del-jazz-a-gracia_99400324978.html

Diari de Girona 19/9/22 Anunci concerts sala Girona https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/09/19/sunset-parada-i-fonda-les-75613967.html

Núvol 26/9/22 Crónica concerts a Gràcia https://www.nuvol.com/la-ruta-del-jazz/jazztanyoles-i-vitalisme-en-clau-llatina-276110

L'Independent de Gràcia 30/9/22 Anunci concerts a Gràcia https://www.independent.cat/noticia/78430/el-retorn-del-jazz-a-la-nostra-placa

Viasona 11/10/22 Anunci concert Luz de gas https://www.viasona.cat/noticia/3591/lassociacio-de-musics-de-jazz-i-musica-moderna-i-el-sector-musical-homenatgen-joan-vinyals

Viasona 19/10/22 Notícia concert Tete Montoliu https://www.viasona.cat/noticia/3613/lassociacio-de-musics-de-jazz-i-musica-moderna-homenatja-tete-montoliu

Enderrock 19/10/22 Notícia concert Tete Montoliu https://www.enderrock.cat/noticia/25137/associacio-musics-jazz-musica-moderna-catalunya-rememora-llegat-tete-montoliu

La Vanguardia 20/10/22 Notícia concert Tete Montoliu https://www.lavanguardia.com/cultura/20221020/8573787/festival-l-hora-jazz-tete-montoliu-homenaje.html

Racó Català 20/10/22 Notícia concert Tete Montoliu https://www.racocatala.cat/canal/article/57267/homenatge-tete-montoliu-pel-25e-aniversari-seva-mort

Noticias Clave 18/10/22 Notícia concert Tete Montoliu http://noticiasclave.net/es/noticia/musicos-de-jazz-y-musica-moderna-revindican-el-legado-d.html

Noticias Clave 25/10/22 Noticia balanç http://noticiasclave.net/es/noticia/lhora-del-jazz-concluye-su-32-edicion-aumentando-el-pub.html

L'Independent de Gràcia 28/10/22 Notícia balanç concerts a Gràcia https://www.independent.cat/noticia/78925/hora-del-jazz-a-la-placa-de-la-vila-registra-la-seva-entrada-mes-alta

Núvol 3/11/22 Crítica concert Tete Montoliu https://www.nuvol.com/la-ruta-del-jazz/els-blues-de-tete-montoliu-284158

Blog

Blog de Barcelona 18/09/2022 Programa https://www.blogbcn.com/la-hora-del-jazz-en-el-barrio-de-gracia-2022/

RRSS

@finde.live 22/9/2022 Anuncio festivales https://www.instagram.com/p/Ci0TqdPISJt/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D

https://guia.barcelona.cat/ca/detall/concerts-hora-del-jazz-a-gracia_99400324978.html
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/09/19/sunset-parada-i-fonda-les-75613967.html
https://www.nuvol.com/la-ruta-del-jazz/jazztanyoles-i-vitalisme-en-clau-llatina-276110
https://www.independent.cat/noticia/78430/el-retorn-del-jazz-a-la-nostra-placa
https://www.viasona.cat/noticia/3591/lassociacio-de-musics-de-jazz-i-musica-moderna-i-el-sector-musical-homenatgen-joan-vinyals
https://www.viasona.cat/noticia/3613/lassociacio-de-musics-de-jazz-i-musica-moderna-homenatja-tete-montoliu
https://www.enderrock.cat/noticia/25137/associacio-musics-jazz-musica-moderna-catalunya-rememora-llegat-tete-montoliu
https://www.lavanguardia.com/cultura/20221020/8573787/festival-l-hora-jazz-tete-montoliu-homenaje.html
https://www.racocatala.cat/canal/article/57267/homenatge-tete-montoliu-pel-25e-aniversari-seva-mort
http://noticiasclave.net/es/noticia/musicos-de-jazz-y-musica-moderna-revindican-el-legado-d.html
http://noticiasclave.net/es/noticia/lhora-del-jazz-concluye-su-32-edicion-aumentando-el-pub.html
https://www.independent.cat/noticia/78925/hora-del-jazz-a-la-placa-de-la-vila-registra-la-seva-entrada-mes-alta
https://www.nuvol.com/la-ruta-del-jazz/els-blues-de-tete-montoliu-284158
https://www.blogbcn.com/la-hora-del-jazz-en-el-barrio-de-gracia-2022/
https://www.instagram.com/p/Ci0TqdPISJt/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
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25ara  DIMECRES, 7 DE SETEMBRE DEL 2022  
cultura

Dos esdeveniments especialment emotius destaquen en la 
programació de la 32a edició del festival L’Hora del Jazz: un concert 
amb Ignasi Terraza i Manel Camp per celebrar el llegat del pianista 
Tete Montoliu 25 anys després de la seva mort i un altre per recordar 

el guitarrista Joan Vinyals, mort el gener d’aquest any. En 
l’homenatge a Vinyals hi participaran Judit Neddermann, Carme 
Canela, Laura Simó, Víctor Bocanegra, Mònica Green, la Companyia 
Elèctrica Dharma i Santiago Auserón, entre d’altres.

HOMENATGES A 
TETE MONTOLIU 
I JOAN VINYALS  

‘Pretty woman’ farà  
cantonades al Paral·lel

La neerlandesa Carline Brou-
wer, que ja va dirigir l’adaptació 
italiana del musical, es fa càrrec de 
la versió espanyola, que compta 
amb Arnau Vilà com a director mu-
sical, sempre a partir de la partitu-
ra original creada per Bryan Adams 
i Jim Vallance. “Són cançons que 
semblen pop-rock, però estan molt 
ben integrades en la trama com a 
prolongació de la història. Hi ha 
una continuïtat molt bonica entre 
les parts dialogades i les cantades”, 
diu Vilà, que serà un dels sis músics 
que interpretaran la música de 
darrere l’escenari estant. “No se’ns 
veurà fins que arribin les salutaci-
ons finals; l’Apolo no ho permetia i 
al fossat tampoc hi ha prou espai”. 
L’única cançó de la banda sonora 
original de la pel·lícula que sonarà 
al musical serà, al final de l’obra, la 
inevitable Pretty woman de Roy 
Orbison. 

La popularitat que segueix te-
nint Pretty woman ha propiciat 
que des del feminisme actual es 
qüestioni com el film reforça i pro-
paga el mite de l’amor romàntic. 
“La pel·lícula és el que és i no la po-
dem canviar –admet Arqué–. És 
cert que hi ha un cert aire masclis-
ta en el rerefons de la història, pe-
rò hi hem incorporat alguns versos 
que reivindiquen la igualtat i la 
majoria de l’equip tècnic, comen-
çant per la directora, són dones”. 
Llorente és més contundent en la 
seva defensa del film: “Com diu la 
mateixa Vivian, ella decideix amb 
qui, quan i per quant. Al final, és on 
és pels seus errors, però també per 
les seves eleccions. I aconsegueix 
sortir d’allà per si mateixa. És una 
història molt d’aquest moment 
d’empoderament que vivim. De 
fet, és ella qui rescata l’Edward, i 
això és molt bonic”.e

El musical basat en la pel·lícula s’estrenarà al Teatre Apolo

Roger Berruezo i Cristina Llorente ahir a Barcelona. PERE VIRGILI

El secret més ben guardat del musi-
cal Pretty woman va arribar ahir en 
limusina blanca a l’Hotel Palace de 
Barcelona: Cristina Llorente i Roger 
Berruezo seran els protagonistes de 
l’obra, un èxit de Broadway basat en 
la pel·lícula del 1990 que van prota-
gonitzar Julia Roberts i Richard Ge-
re. El musical s’estrenarà el 27 de se-
tembre al Teatre Apolo del Paral·lel 
i farà temporada a Barcelona; a la 
tardor marxarà a Madrid. Les expec-
tatives són altes: més de tres dècades 
després de la seva estrena, Pretty wo-
man segueix programant-se a la te-
levisió generalista, l’última vegada fa 
només uns dies al prime time de Te-
lecinco fent un 10% d’audiència, una 
xifra prou digna si es té en compte 
que és la 37a vegada que s’emet la 
pel·lícula en un canal generalista en 
obert. “Els personatges agraden, la 
gent torna a veure la pel·lícula uns 
segons i s’enganxa a la història 
–apunta Llorente, una actriu de Va-
lladolid amb molta experiència en 
musicals–. A mi m’agrada molt l’es-
purna que té Julia Roberts; és el que 
em va enamorar de la pel·lícula i el 
que jo miro de tenir amb el meu tre-
ball perquè el públic també s’ena-
mori de la meva Vivian”. 

L’equip del musical és conscient 
que les comparacions seran inevita-
bles, però subratlla la naturalesa di-
ferent de les dues obres. “El relat de 
la pel·lícula i de l’obra no és exacta-
ment el mateix –assenyala Jordi Ar-
qué, productor executiu i adaptador 
del llibret–. A la pel·lícula passen 
moltes coses que a l’obra s’expli-
quen a través de la música”. Berrue-
zo, que va ser un dels protagonistes 
del Company d’Antonio Banderas, 
recorda que “una cosa és la pel·lícu-
la i una altra el musical”. “Que la 
gent ja conegui els personatges i la 
història és un avantatge que ens aju-
da a oferir la nostra visió”, diu l’ac-
tor maçanetenc. 

El pop-rock de Bryan Adams 
“L’encert del musical és que ha te-
atralitzat el material i no es limita 
a repetir en un mitjà el que funcio-
na en un altre. Aquí hi ha personat-
ges nous, idees noves... S’intenta 
anar una mica més enllà”, matisa 
l’actor Rubén Yuste. Un exemple és 
el treball del mateix Yuste, que in-
terpreta tres personatges a l’obra: 
un venedor de carrer, el director de 
l’hotel on s’allotgen els personatges 
i el gerent d’una botiga de roba “a 
qui li encanta fer la pilota als clients 
amb diners”. 

BARCELONA
XAVI SERRA

TEATRE ARTS ESCÈNIQUES

Alberto Cortés a l’espectacle One night at 
the golden bar. ADRIÁN HERNÁNDEZ / TNT

Humor i 
romanticisme 

al festival TNT

Els responsables del festival TNT (Terrassa 
Noves Tendències) són valents. La directora, 
Marion Betriu, assegura que el present és “ex-
tremadament complex i devastat” i que és di-
fícil no caure en el “pessimisme”. Per això ha 
pensat la programació a través de “la parau-
la, la música, l’humor i la potència política dels 
artistes”. Entre els plats forts de la quinzena 
edició –se celebrarà del 28 de setembre al 2 
d’octubre– hi haurà peces com la Montdedu-
tor, que ensenyaran a ballar una nova dansa 
popular que han creat conjuntament amb un 
grup de joves del col·lectiu LGTBQI+ i la ban-
da de música de Terrassa per fer “més inclu-
siva” la identitat cultural de Terrassa. 

El festival inclourà 24 espectacles: 15 seran 
estrenes i 9 seran coproduccions, sis de les 
quals d’artistes residents del festival. I tam-
bé hi haurà quatre espectacles familiars. L’hu-
mor serà un puntal del programa, amb propos-
tes com les de Júlia Barbany, que presentarà 
Diversión obligatoria, una reflexió sobre els 
mecanismes dels acudits que pot acabar tenint 
tints terrorífics. Cris Celada, de la companyia 
Pollo Campero Comidas para Llevar, capgi-
rarà la idea de futur a El futuro, i Cris Blanco 
presentarà Grandissima Illusione, el fruit de 
l’afany de fer un espectacle de gran format que 
parla de l’amor. I Sofía Asencio i Tomàs Ara-
gay, la Societat Doctor Alonso, presentaran un 
monòleg còmic que beu dels gèneres teatrals 
populars. Algunes de les propostes més singu-
lars del festival tindran la paraula i la música 
com a protagonistes, com One night at the gol-
den bar, d’Alberto Cortés, “un joc de seducció” 
exagerat amb el qual l’artista vol replantejar-
se què és el romanticisme. 

La directora del TNT subratlla la necessitat 
de donar suport al sector català i deixa l’arri-
bada d’espectacles internacionals per a l’edició 
del 2023. “Seguim incentivant el teixit dels ar-
tistes dels nous llenguatges, que sovint es mo-
uen en un terreny on és més difícil que rebin su-
port, però que alhora són els artistes que con-
figuren l’escena del futur”, assegura Betriu.e

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR
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El 32è Festival L’Hora del Jazz homenatja Joan Vinyals i reivindica el llegat de Tete Montoliu 

Es programen 15 concerts de l’11 de setembre al 12 d’octubre a la plaça de la Vila de Gràcia i 

en sales de Catalunya 

 

Autor: Redacció 

Data: dimarts 06 de setembre del 2022, 14:00 

 

Barcelona - El 32è Festival L’Hora del Jazz – Memorial Tete Montoliu ha programat 15 concerts 

de l’11 de setembre al 12 d’octubre a la plaça de la Vila de Gràcia, així com en diverses sales de 

Barcelona, Sitges, Tarragona, Sant Vicenç dels Horts, Girona, Bigues i Riells, Vilafranca del 

Penedès i Granollers. Santiago Auserón, Judit Neddermann i la Companyia Elèctrica Dharma, 

entre d’altres, recordaran Vinyals a la sala Luz de Gas i un acte a ONCE Barcelona reivindicarà 

el llegat  de Tete Montoliu en el 25è aniversari de la seva mort.  Així mateix, l’Associació de 

Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) alerta sobre la “precària situació” dels 

músics a Catalunya i de les desigualtats de gènere en l’àmbit artístic. 

 

 

El Festival L’Hora del Jazz inclou figures de renom, un alt percentatge de músics joves i la 

meitat de les propostes liderades per dones. La Plaça de la Vila de Gràcia, escenari històric del 

festival, rebrà a Jazztanyoles (Elisabet Raspall i Belén Cabanes) i Pol Omedes ¡Pura Vida!; Alba 

Careta i Roger Santacana i Daniel Ferruz Quartet i Madera Viva Trio i Maria Esteban Quintet. La 

programació en sales, d’altra banda, tindrà les actuacions de Sergi Sirvent Cycles, Sonic 

Matters, Tarkology Jaume Vilaseca Trio, David Viñolas 5et, l’Unusal Trio d’Ignasi Terraza, 

Esteve Pi i Lluc Casares, Juan de Diego Grebalariak i FlamenGrass. 

 

La 32a edició del festival organitzat per l’AMJM estarà marcada per dos concerts destacats. 

Santiago Auserón ha presentat l’homenatge de qui va ser guitarrista seu a La Banda de Juan 

Perro i president de l’AMJM durant dotze anys: el guitarrista Joan Vinyals, mort el mes de 

gener passat als 63 anys. Un concert a Luz de Gas reunirà amics i excompanys de Vinyals, entre 

els quals la Companyia Elèctrica Dharma, Judit Neddermann, Víctor Bocanegra, Carme Canela, 

Laura Simó i Monica Green, a més del mateix Auserón, per homenatjar el músic. També es 

presentarà el disc pòstum de Vinyals publicat aquest estiu: ‘Estol de blaus’. 

 

El festival, com ha explicat el pianista Ignasi Terraza en la presentació de la 32a edició, es 

clourà el 20 d’octubre amb un acte a l’Auditori ONCE de Barcelona en què es reivindicarà el 

llegat de qui va ser president honorari de l’AMJM: Tete Montoliu (1933-1997). Una taula 

rodona i les actuacions de The Changes i els pianistes Manel Camp i Ignasi Terraza serviran per 

aprofundir en la figura del pianista. 



 

L’AMJM també ha remarcat que en un context de precarització per la pandèmia té clara la 

necessitat de reivindicar-se i organitzar-se. És per aquest motiu que ha assenyalat que treballa 

per “fer arribar les demandes dels músics a les institucions públiques amb la finalitat de teixir 

aliances que permetin situar el sector musical com un pilar fonament de l’ecosistema cultural”. 

 



  Diari de Girona 42 DILLUNS, 19 DE SETEMBRE DE 2022

Cultura i Societat  

n El Sunset Jazz Club de Girona 
obrirà amb un clàssic, el pianista 
Chano Domínguez, una tempo-
rada que durà a la sala figures lle-
gendàries com la cantant nord-
americana Sheila Jordan, de 93 
anys, a qui Charlie Parker presen-
tava com «l’oïda del milió de do-
lars» però també joves talents 
com Lucas Delgado.  

La nova temporada estable de 
concerts es posarà en marxa l’1 
d’octubre, amb l’actuació del duet 
format pel prestigiós pianista ga-
dità Chano Domínguez, un habi-
tual de la sala, i la flautista israe-
liana Hadar Noiberg, presentant 
material del seu treball discogrà-
fic d’aires mediterranis, Paramus, 
a més d’algunes estrenes.  

Per reconèixer la trajectòria de 
figures tan veteranes com Jordan, 
la sala potencia el cicle Llegendes 
del Jazz, programant artistes que 
per motius de salut o per les res-
triccions de la mobilitat durant la 
pandèmia no van poder actuar al 
sunset. En aquest apartat hi ha 
previstes actuacions com les de 
Sheila Jordan (12 de novembre), 
alumna de Lennie Tristano i 
Charles Mingus i deixebla de 
Charlie Parker, Bird. 

També el guitarrista Peter 
Bernstein en format quartet (17 

d’octubre); saxofonista Jerry Ber-
gonzi, que tornarà a la sala des-
prés de cinc anys el 20 d’octubre, 
i Rick Margitza, que va formar 
part de la banda de Miles Davis. 
Actuarà per tercera vegada al 
Sunset el 5 de novembre, coinci-
dint amb el vint-i-unè aniversari 
del club.  

Així mateix, el cicle Llegendes 
del Jazz es completa amb el bate-
ria Billy Hart, de vuitanta-un 
anys, que protagonitzarà un dels 
concerts més esperats de la tem-
porada, amb el pianista Kevin 
Hays i el contrabaixista Ben Street 
el 17 de novembre.  

Altres cicles seràn l’11è Jazz & 
Fires i el Jazz de les escoles, que 
presentarà les actuacions d’esco-
les de música moderna del país 
amb les quals el Sunset col·labo-
ra, com el Conservatori de Giro-
na o el del Liceu.  

Durant el darrer trimestre de 
l’any, el club també serà seu de 
festivals com el Neu!, el Flamen-
Gi, Girando Por Salas o l’Hora del 
Jazz que organitza l’Associació de 
Músics de Jazz i Música Moderna 
de Catalunya, que presentarà el 
David Viñolas 5t el 24 de setem-
bre, en el que serà el primer con-
cert de la tardor. 

El Sunset, parada i fonda  
de les llegendes del jazz

DdG. GIRONA

u La sala arrenca amb Chano Domínguez una temporada en què 
potencia la presència de veterans com Sheila Jordan o Billy Hart

Hadar Noiberg i Chano Domínguez seran l’1 d’octubre al Sunset DdG

u FESTIVAL DE TORONTO. L’actor Ben Kingsley va ser el gran absdent dissabte a la nit en l’estrena mundial de 

la seva última pel·lícula, «Dalíland», a Festival Internacional de Cinema de Toronto. Kingsley tenia previst desfilar 

en la catifa vermella del festival juntament amb la directora del film, Mary Harron (a la imatge), i altres interpre-

tis de la pel·lícula que se centra en la vida de l’artista figuerenc Salvador Dalí, i la seva esposa Gala, al Nova York 

de 1973. La Fundació Dalí, que protegeix l’obra i la imatge del pintor, ha mostrat el seu desacord amb la pel·lícula 

i es reserva el dret a emprendre accions legals per «salvaguardar el bon nom» de l’artista i de la seva obra.

Dalíland s’estrena sense el protagonista, Ben Kingsley
MARK BLICH/REUTERS

Literatura

Música

Divulgació

Exposicions

*Les exposicions tancaran els dies festius.




De dimarts a divendres d’11 a 20h
Dissabtes d’11 a 18h



Fins el 23/09
De dl. a dv. de 10 a 20h



Fins el 23/09
De dl. a dv. de 10 a 20h



Taller amb l'artista... Adrià Gamero
Inscripció gratuïta obligatòria
* Recomanat de 4 a 8 anys



Amb Josep Martinoy
Dilluns, del 19/09 al 19/12 de 19.30 a 21.00 h
Inscripció: 60 € 





Modalitats anglès >
Grups de gramàtica i conversa del nivell A2 al B2

Modalitats de francès >
Grups de gramàtica i conversa del nivell A2 al B1

Matrícula: 140 € 



En llengua anglesa > 
Dijous 29/09, 27/10, 24/11 i 22/12, de 12 a 13h

En llengua francesa >
Dimarts 27/09, 25/10, 29/11 i 20/12, de 20 a 21 h

Inscripció gratuïta obligatòria



L’art de la comunicació interpersonal
Dimarts de 18 a 21h

Inici: 27/09 · Sessions: 7

Introducció a la PNL
Dimecres de 18 a 21h

Inici: 28/09 · Sessions: 7

Matrícula: 85 € 

Més informació i inscipcions
www.casadeculura.cat

Activitats familiars

casadecultura.cat • 972 202 013
Pl. de l’Hospital, 6 • 17002 Girona
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n L’artista olotí Adrià Gamero va 
inaugurar ahir a Girona l’exposi-
ció La construcció d’un simulacre, 
una reflexió sobre el territori i les 
imatges que representen amb 
què va guanyar la divuitena edi-
ció del programa de mostres iti-
nerants Exposicions Viatgeres de 
la Diputació. L’exposició es podrà 
visitar fins el 8 d’octubre a la sala 
d’exposicions de la Casa de Cul-
tura. 

Amb el projecte La construcció 
d’un simulacre, Adrià Gamero 
busca reflexionar sobre el territo-
ri i les imatges que el representen, 

posant l’èmfasi en el paisatge i en 
la mateixa creació de les imatges. 

Els mètodes existents de re-
producció i consum d’imatges 
com ara la fotografia, la impres-
sió digital o el gravat, tenen un pa-

per important en el procés crea-
tiu d’un artista que viu entre Olot 
i Barcelona, on desenvolupa la 
seva carrera artística i imparteix 
docència a la Universitat de Bar-
celona.  

Gamero reprodueix manual-
ment la creació d’imatges provi-
nents d’un context digital, partint 
d’un material en blanc, com pot 
ser una planxa de fusta o el paper, 
per qüestionar la manera com 
mirem el territori, com el repre-
sentem i com hi intervenim. 

«Busca mètodes per transcriu-
re sobre un suport físic els llen-
guatges provinents del món digi-
tal i, de manera conscient, alentir 
el temps de gestació de la imatge, 
així com el seu consum posterior. 
L’objectiu del procés és construir 
una nova representació en què el 
llenguatge propi de les tècniques 
emprades i les seves limitacions 
reformulin la imatge», asseguren 
des de la Diputació de Girona, 
que a través del programa d’Ex-
posicions Viatgeres organitza la 
mostra i la fa itinerar per la de-
marcació.

Adrià Gamero reflexiona sobre com mirem  
el territori a «La construcció d’un simulacre»

DdG. GIRONA

u L’olotí exposa a la Casa de 
Cultura el treball guanyador 
del programa Exposicions 
Viatgeres de la Diputació

La inauguració, ahir a la Casa de Cultura de Girona. MARC MARTÍ

AQUEST NOI EL 7 DE SETEMBRE FA 18 

ANYS! SI EL VEIEU FELICITEU-LO!

ENVIEU UNA FOTOGRAFIA I UN TEXT BREU A 

aniversaris@ddg.cat

 AVUI FELICITEM

n «És impossible no comparar-
se amb Richard Gere, però el mu-
sical és una altra cosa», assegura 
l’actor gironí Roger Berruezo. 
L’intèrpret, que fins fa uns mesos 
va liderar el musical The Com-
pany a Barcelona en substitució 
d’Antonio Banderas, té ara un al-
tre repte de nivell: posar cara i veu 
a  Edward Lewis, al que al cinema 
va donar vida Richard Gere, en 
l’estrena a l’Estat de la versió mu-
sical de la pel·lícula Pretty wo-
man.  

Juntament amb l’actriu Cristi-
na Llorente, Berruezo (Maçanet 
de la Selva, 1985) protagonitza el 
musical basat en la icònica pel·lí-
cula dels 90, que s’estrenarà per 
primer cop a l’Estat el proper 27 
de setembre al Teatre Apolo de 
Barcelona. Té música i lletra de 
Bryan Adams i Jim Vallance i lli-
bret de Garry Marshall i J.F. Law-
ton.  

Dirigit per Carline Brouwer i 
amb la direcció musical d’Arnau 
Vilà, el muntatge compta amb un 
repartiment de 22 artistes que in-
terpreten una vintena de temes 
musicals.  

Els noms dels actors protago-
nistes es va revelar ahir en un acte 

a l'Hotel Palace de Barcelona, on 
Llorente i Berruezo van arribar en 
limusina i van ballar el vestíbul de 
l'hotel, com Vivian i Edward a 
l'hotel Beverly Wilshire. En l'acte 
de presentació hi havia també 
l'actor Rubén Yuste, qui represen-
ta el happy man que dóna cohe-

sió a la trama amb aparicions 
com a diferents personatges, en-
tre ells, l'icònic director de l'hotel; 
el productor Jordi Arqué, el direc-
tor musical Arnau Vilà i la direc-
tora, l'holandesa Carline Brower. 

Brower ja va dirigir la versió 
italiana d’aquest musical la tem-

porada passada a Milà. Descriu 
Pretty Woman com una història 
sobre «somnis que es fan reali-
tat». 

En una línia similar, l’actriu 
Cristina Llorente assegura que els 
somnis són «necessaris». Respec-
te a les crítiques que consideren 
masclista l’argument de la pel·lí-
cula, Llorente argumenta que el 
personatge que interpreta sem-
pre «decideix» i que això en el cas 
del musical «queda molt clar, tot 
aplaudint que quedi palès l’em-
poderament femení. 

Per la seva banda, Berruezo as-
segura que interpretar el perso-
natge que al film fa Richard Gere 
és «tot un repte» i que és «impos-
sible no comparar». «No s’ha 
d’oblidar que la pel·lícula és la 
pel·lícula i el musical és una altra 
cosa. L’avantatge del musical és 
que coneixem més els personat-
ges a través de les cançons», diu.  

Pel que fa als números musi-
cals, que es canten en castellà ex-
cepte un tema final en versió ori-
ginal, han explicat que són«molt 
corals» però que també es com-
plementen amb solistes. 

La companyia preveu traslla-
dar el musical a Madrid el setem-
bre de 2023.

El gironí Roger Berruezo protagonitza  
l’estrena a l’Estat del musical «Pretty woman»
u Després de substituir Antonio Banderas al capdavant de «The Company», l’actor interpretarà el mateix paper que 
Richard Gere a la pel·lícula uCristina Llorente serà la seva companya a la producció, que s’estrena el 27 a Barcelona

ACN/DdG. BARCELONA

«L’avantatge del 
musical és que 
coneixem més els 
personatges a través de 
les cançons», assegura

Els actors Cristina Llorente i Roger Berruezo, ahir a Barcelona. GUILLEM ROSET (ACN)

L’Hora del Jazz 
portà David Viñolas 
al Sunset
DdG. GIRONA

n El 32è Festival L’Hora del Jazz – 
Memorial Tete Montoliu, que se 
celebra majoritàriament a Barce-
lona, passarà per Girona el 24 de 
setembre. Serà al Sunset Jazz Club, 
amb l’actuació del David Viñolas 
5et. En total, el festival programa 
quinze concerts a tot el país. 



El Rebost Solidari s'aboca al 
tancament si Serveis Socials no 
aporta la meitat del pressupost
La plataforma de distribució d'aliments només garanteix obrir d'octubre a 
desembre fi ns acabar les existències i l'Ajuntament ja reubica els afectats

Albert Balanzà

El Rebost Solidari de Gràcia, la iniciativa de mitja dotze-
na de veïns que el 2016 van començar a negociar amb 
el Districte per aconseguir un local de redistribució 
d'aliments -cosa que no es va concretar fi ns al gener 
de 2020- està a punt d'anar-se'n en orris per les difi -

cultats pressupostàries i el suport insufi cient de l'administra-
ció en un context creixent de demanda dels usuaris d'aquest 
equipament d'emergència. Nascut com una alternativa ali-
mentària més completa a la xarxa vinculada a les parròqui-
es, el Rebost Solidari va anunciar a fi nals d'agost que aquest 
setembre no obriria i aquest dijous, en una reunió amb l'Ins-
titut Municipal de Serveis Socials (IMSS), s'han confi rmat 
les previsions més pessimistes: l'espai de Reig i Bonet, que 
a l'abril havia d'estrenar nou local a Pau Alsina, no aixecarà 
la persiana fi ns a l'octubre i fi ns desembre. L'IMSS planteja 
com a opció una "redefi nició" de l'oferta per fer-la "més sos-
tenible" i ja està reubicant els afectats. Pàgina 4 La seu del Rebost Solidari, al carrer Reig i Bonet 12A, a tocar d'Escorial. Foto: À.G.P.

L'escola Sant 
Josep absorbeix 
Cintra del Raval i 
reforça el projecte 
de secundària
El centre doblarà la plantilla de 
professorat d'ESO i l'alumnat 
total creixerà un 10% P5

L'Hora del Jazz 
recupera la plaça de 
la Vila en una edició 
d'homenatges 
L'escenari gracienc programa 
els concerts de Jazztanyoles, 
Pol Omedes, Alba Careta, Daniel 
Ferruz Quartet, Madera Viva Trio 
o Maria Esteban Quintet P14

L'avinguda Vallcarca 
reduirà la calçada de 
baixada per encabir 
de pujada el carril 
bici reivindicat
El projecte s'executa al novembre i 
elimina quasi tot l'aparcament P5

Setmanari gratuït
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L'Hora del Jazz 
recupera plaça de 
la Vila en una edició 
d'homenatges 
Després de cancel·lar les actuacions a Gràcia el 2020 i optar per 
Dones del 36 l'any passat, l'emblemàtic cicle recupera cartell

Silvia Manzanera

L 'Hora del Jazz, un clàssic que 
arrenca el curs de la progra-
mació cultural a Gràcia, tor-
na enguany amb una edi-
ció d'homenatges amb Joan 

Vinyals i Tete Montoliu com a pro-
tagonistes i amb la recuperació de 
la plaça de la Vila com a escenari 
històric del festival, després que 
s'hagués cancel·lat a Barcelona el 
2020 a causa de la pandèmia. 

La 32a edició proposa 15 con-
certs de l’11 de setembre al 20 d’oc-
tubre a la Plaça de la Vila i en di-
ferents sales de la ciutat comtal, 
Sitges, Tarragona, Sant Vicenç 
dels Horts, Girona, Bigues i Riells, 
Vilafranca del Penedès i Granollers. 
Organitzat per l'Associació de 
Músics de Jazz i Música Moderna 
de Catalunya (AMJM), la proposta 
manté la voluntat de donar suport 
i visibilitat als músics del país, així 
com el seu caràcter reivindicatiu. 
"Els darrers anys han estat molt 

difícils per als músics i ara estem 
totalment capfi cats en l'estatut de 
l'artista", ha explicat el president de 
l'entitat, Guillem Arnedo, durant la 
presentació del festival.

L'edició d'enguany comptarà 
amb fi gures de renom, un alt per-
centatge de músics joves i la mei-
tat de les propostes liderades per 
dones. L'escenari gracienc rebrà 
a Jazztanyoles (Elisabet Raspall i 
Belén Cabanes) i Pol Omedes ¡Pura 
Vida! (18 de setembre), Alba Careta 
i Roger Santacana i Daniel Ferruz 
Quartet (25 de setembre) i Madera 
Viva Trio i Maria Esteban Quintet (2 
d’octubre). El format de doble con-
cert es manté en horari de tarda (18 
i 19h) i no cal inscripció prèvia. 

Dos espectacles especials
L'Hora del Jazz de 2022 també es-
tarà marcat per dos concerts extra-
ordinaris, el primer dedicat a Joan 
Vinyals, guitarrista a La Banda de 
Juan Perro i president de l’AMJM 
durant dotze anys, mort el mes de 
gener passat als 63 anys. Un concert 

Actuació de la banda Helena Camps Quartet a Dones del 36. Foto: Cedida

Vila del Llibre 
obre La Perla 22 
per impulsar el 
projecte literari

La xarxa Vila del Llibre, un 
circuit literari que va néixer 
el 2008, ha donat un nou im-

puls al projecte amb l'obertura 
de LaPerla 22 (nom de l'adre-
ça on s’han ubicat les ofi cines), 
amb l'objectiu de seguir inno-
vant amb una programació de 
tallers, presentacions, xerrades 
i espectacles literaris de petit 
format. Tot i que va obrir a la 
primavera, ha estat durant la 
Festa Major que l'espai ha gua-
nyat visibilitat, gràcies en part 
a la seva participació en el con-
curs de balcons guarnits, amb 
una portalada amb llibres que 
va obtenir el tercer premi. Amb 
la intenció de sumar-se al cir-
cuit cultural i associatiu de la 
Vila, els impulsors del projec-
te treballen ara amb la idea de 
convertir Gràcia en la propera 
Vila del Llibre el 2023. “El nos-
tre és un projecte de turisme 
cultural entorn el llibre, amb 
propostes descentralitzades, 
prioritzant els pobles i els bar-
ris”, explica el seu director Enric 
Bono. Un altre de les potes de La 
Perla22 és el seu vincle amb l’Es-
cola d’Escriptura de Catalunya, 
convertint-se en la seu del seus 
cursos. L'espai també propo-
sa Write & Wine, sessions d'es-
criptura amb Neus Arqués o 
l'exposició 'Una vila d'autor', del 
fotògraf Xulio Ricardo Trigo.
[viladelllibre.cat/laperla22]

S.M.

a Luz de Gas el 12 d'octubre reunirà 
amics i excompanys de Vinyals (en-
tre els quals la Companyia Elèctrica 
Dharma, Judit Neddermann, Víctor 
Bocanegra, Carme Canela, Laura 
Simó i Monica Green, a més de 
Santiago Auserón) per homenat-
jar el músic, de qui es presenta-
rà també un disc pòstum publicat 

aquest estiu: Estol de blaus. Vinyals 
va ser també fundador de l’Acadè-
mia Catalana de la Música i va lide-
rar les bandes Guitarras Mestizas, 
Box Offi  ce i Fuego. 

El segon concert especial serà, a 
més, el de cloenda: un homenatge 
al pianista Tete Montoliu just en el 
25è aniversari de la seva mort.• 
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El pianista i director d’or-
questra alemany Lars
Vogt va morir dilluns als
51 per un empitjorament
del càncer que patia. Con-
siderat una de les figures
musicals més reconegu-
des de la seva generació,

Lars Vogt (Düren, 1970)
havia actuat sovint en els
darrers anys a Barcelona,
per exemple a L’Auditori,
el 2015 i el 2018, i al Palau
de la Música, el 2016. En-
tre altres mèrits, Vogt era
un intèrpret brillant de les
Variacions Goldberg, de
Bach, que va enregistrar el
2015 per al segell Ondine,

però durant tres dècades
de carrera com a concer-
tista ha interpretat també
arreu del món obres de
Mozart, Beethoven, Schu-
mann, Brahms, Txaikovs-
ki, Rakhmàninov i compo-
sitors contemporanis.
Aquest any ha publicat un
disc amb els concerts de
piano de Mendelssohn,

amb l’Orquestra de Cam-
bra de París, de la qual va
ser nomenat director titu-
lar el juliol del 2020. Tam-
bé ha editat recentment
un altre disc, Melodra-
mas, amb obres de Schu-
mann i Strauss, en què in-
tervé la seva filla Isabelle
com a narradora.

A més, Lars Vogt va ser
director de la Royal Nor-
thern Sinfonia durant
cinc anys i també va col·la-
borar i va actuar amb algu-
nes de les principals or-
questres del món, com ara
la Filharmònica de Berlín i
la de Londres, entre mol-
tes altres formacions. ■

X.C. / EFE
MADRID

Mor el pianista i
director Lars Vogt

Lars Vogt, en una imatge d’arxiu ■ FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

El 32è Festival L’Hora del
Jazz-Memorial Tete Mon-
toliu, que organitza l’Asso-
ciació de Músics de Jazz i
Música Moderna de Cata-
lunya (AMJM), recordarà
el guitarrista Joan Vi-
nyals, que va ser el seu pre-
sident durant 12 anys i va
morir el gener passat als
63 anys, amb un concert
que el 12 d’octubre reuni-
rà a la sala Luz de Gas di-
versos músics amics i col-
laboradors de Vinyals com
ara Santiago Auserón
(Juan Perro), la Compa-
nyia Elèctrica Dharma,
Judit Neddermann, Víc-
tor Bocanegra, Carme Ca-
nela, Laura Simó i Monica
Green. En aquest concert,
s’hi presentarà també un
disc pòstum de Vinyals pu-
blicat aquest estiu per Pi-
cap, Estol de blaus.

L’Hora del Pati ha pro-
gramat un total de 15 con-
certs, que tindran lloc en-
tre l’11 de setembre i el 20
d’octubre al seu tradicio-
nal escenari a l’aire lliure
de la plaça de la Vila de
Gràcia i també en dife-
rents sales de Barcelona,
Sitges, Tarragona, Sant
Vicenç dels Horts, Girona,
Bigues i Riells, Vilafranca
del Penedès i Granollers.

La programació combina
figures de renom amb un
alt percentatge de músics
joves, i la meitat de les pro-
postes són liderades per
dones com ara Elisabet
Raspall i Belén Cabanes
(Jazztanyoles), Alba Ca-
reta, Maria Esteban, etc.

El festival es clourà el
20 d’octubre amb un acte
a l’Auditori ONCE de Bar-
celona en què es reivindi-
carà el llegat de qui va ser

president honorari de
l’AMJM, Tete Montoliu
(1933-1997), ara que
s’acaba de complir el 25è
aniversari de la seva mort.
Una taula rodona i les ac-
tuacions de The Changes i
els pianistes Manel Camp,
Ignasi Terraza i Xavi Tor-
res, que improvisaran a
partir de peces de Tete
Montoliu, serviran per
“aprofundir en la figura de
l’inoblidable pianista”. ■

El festival homenatjarà el guitarrista i reivindicarà
Tete Montoliu en el 25è aniversari de la seva mort

L’Hora del Jazz
recorda Vinyals
Xavier Castillón
BARCELONA

Juan Perro i Joan Vinyals, durant una actuació ■ FACEBOOK.COM/JOANVINYALSBCN

El festival de
l’AMJM ha
programat 15
concerts entre
l’11 de setembre i
el 20 d’octubre

La Fundació Gala-Salva-
dor Dalí va informar ahir,
en un comunicat, que el
biopic Daliland, dirigit per
Mary Harron i protagonit-
zat per l’actor Ben Kings-
ley (Gandhi), que es pre-
sentarà oficialment a la
clausura del Festival In-
ternacional de Cinema de
Toronto, el 17 de setem-
bre, ho farà sense el visti-
plau de la fundació, que
“no ha tingut l’oportunitat
de visionar-lo prèviament
i exercir les seves funcions
en tant que responsable
de protegir l’obra i la imat-
ge del pintor”.

“Un cop coneguda l’es-
trena de la pel·lícula pels
mitjans de comunicació,
la Fundació Gala-Salvador
Dalí s’ha posat en contacte
amb la productora per re-

gularitzar-ne els drets, pe-
rò no ha rebut cap respos-
ta”, s’afegeix en el comuni-
cat, en què la fundació aca-
ba dient que “es reserva el
dret a exercir les accions
legals que cregui conve-
nients per salvaguardar el
bon nom de l’artista, de la
seva activitat creadora,
del Teatre-Museu Dalí de
Figueres i de la Fundació
Dalí”.

Daliland, ambientada
el 1973 a Nova York, narra
la història d’un jove assis-
tent d’una galeria d’art
que ajuda Dalí, que llavors
tenia 69 anys, a organit-
zar un dels seus grans i
provocatius muntatges. A
més de Kingsley, en el pa-
per de Dalí, també hi ac-
tuen Barbara Sukowa
(Gala),  Christopher Bri-
ney (James, l’assistent),
Rupert Graves (Capità
Moore), Andreja Pejic
(Amanda Lear), Mark
McKenna (Alice Cooper) i
Ezra Miller, como el jove
Dalí vist en una sèrie de
flashbacks. ■

Polèmica
‘Daliland’

Redacció
FIGUERES

El film, protagonitzat
per Ben Kingsley, es
presentarà al
Festival de Toronto

Una escena de la pel·lícula ‘Daliland’ ■ IMATGE PROMOCIONAL



45cultura & vidaDIARI DE TARRAGONA 
DISSABTE, 10 DE SETEMBRE DE 2022

EDUARD CASTAÑO RODRÍGUEZ 
TARRAGONA 

Un mes y medio después de que 
comenzara el rodaje de Verano en 
rojo, el equipo de producción ha 
echado el cierre y el material filma-
do y demás añadido ha pasado a 
la siguiente fase: la posproduc-
ción.  Y, en ella, está enfrascada 
ahora su directora y guionista, la 
tarraconense Belén Macías. 

Rodada este verano y durante 
seis semanas entre Madrid y Pam-
plona, Verano en rojo está basada 
en la novela homónima de la escri-
tora y periodista Berna González 
Harbour.  La adaptación del tex-
to a la gran pantalla  corre a car-
go de la propia Belén Macías y de 
Helio Mira.  

Belén Macías explica qué ha su-
puesto para ella el rodaje de Ve-
rano en rojo: «es una de las expe-
riencias más enriquecedoras y bo-
nitas de mi carrera. Ahora 
empieza otra etapa, el montaje y 
la sonorización, darle forma y 
vuelo a todo ese material que he-
mos rodado este verano caluro-
so, asfixiante pero lleno de buen 
hacer y mucha entrega por parte 
de todo el equipo. No he podido 
tener uno mejor, me los llevaría 
a todos a mi siguiente película. 
Qué placer también ver a través 
de la cámara el trabajo de Marta 
Nieto, José Coronado, Luis Calle-
jo, Francesco Carril, Richard Sa-
hagún... y el largo casting de 42 
actores que han participado en la 
película. ¡Cómo he disfrutado con 
todos ellos y cuántas risas nos lle-
vamos a casa! Ha sido un buen 
rodaje, lo recordaré siempre». 

La mejor prueba de la calidad 
de su reparto es que está prota-
gonizada por Marta Nieto (Ma-
dre) y José Coronado (No habrá 
paz para los malvados, Entrevías). 
Junto a ellos completan el repar-
to Luis Callejo (Malnazidos, Tar-
de para la ira, Apagón, Intempe-
rie, La noche más larga), Frances-

co Carril (Tenéis que venir a verla, 
Los ilusos), Richard Sahagún (El 
Ministerio del tiempo; 70 Binla-
dens), Marc Martínez (Intimidad; 
Hache; Tierra y Libertad), Tomás 
del Estal (Ana Tramel. El Juego), 
Zoé Arnao (Las niñas, La casa en-
tre los cactus, Apagón) y cuenta 
con la colaboración especial de 
Ramón Agirre (La casa de papel; 
Handia).  

La primera de una saga 
Verano en rojo es la primera no-
vela de la serie literaria formada 
por cuatro entregas que sigue las 
andanzas de la comisaria María 
Ruiz y se centra en la investiga-
ción que llevan a cabo la comisa-
ria Ruiz y el veterano periodista 
Luna sobre un doble asesinato. La 
saga podría tener nuevas secue-
las raíz de las obras de Berna 
González Harbour. 

Esta primera entrega está am-
bientada en el verano de 2010, 
en Madrid. La comisaria María 
Ruiz (Marta Nieto) se enfrenta a un 
tenebroso crimen: un joven ha 
aparecido asesinado. Sin identi-

dad visible. Sin pistas aparentes. 
Sin móvil. Mujer concienzuda, 
María iniciará una investigación 
que se complicará cada vez más. 
Pero no está sola: el veterano pe-
riodista Luna (José Coronado), 
un maestro de la profesión hoy 
acorralado por la crisis y la era di-
gital, y Tomás (Francesco Carril), 
brillante informático de la poli-
cía, serán claves para llegar has-
ta el final del caso. 

Verano en rojo es una produc-
ción de Verano en rojo A.I.E. y 
Tornasol Media. Cuenta con la 
participación de RTVE, Movistar 
Plus+ y el apoyo de ICAA y será 
distribuida en cines por DeAPla-
neta. Las ventas internacionales 
estarán a cargo de Latido Films. 

Nacida en Tarragona en 1968, 
Belén Macías cursó estudios su-
periores en Madrid. Obtuvo la Li-
cenciatura de Ciencias de la In-
formación en la Universidad 
Complutense y se diplomó en la 
Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD) en la rama 
de interpretación. También estu-
dió guion de cine en la Escuela de 
Cine de San Antonio de los Ba-
ños, en Cuba. 

Se trata de la cuarta película 
que dirige la cineasta tarraconen-
se después de El patio de mi cár-
cel (2008) -seleccionada a con-
curso en el Festival de San Sebas-
tián y nominada a cuatro Goyas-,  
Marsella (2014), que obtuvo dos 
nominaciones a los premios del 
cine español, y Juegos de familia 
(2016). Además, Macías ha tra-
bajado en televisión como directo-
ra de las series Un lugar en el 
mundo, La señora, 14 de abril, La 
República, Víctor Ros, Fugitiva y 
Hospital Central, entre otras. 

También ha triunfado con sus 
cortometrajes. Así ha dirigido los 
cortos El puzzle y Mala espina, 
que recibieron más de setenta 
premios nacionales e internaciona-
les y la nominación al Goya al 
Mejor Cortometraje. 

La cineasta tarraconense (c), dando indicaciones a Tomás del Estal en una de las escenas. FOTO: MIKEL LARREA

«Ahora empieza la 
etapa de montaje y 
sonorización. Darle 
forma y vuelo a todo 
el material rodado» 
 
«¡Cómo he disfrutado 
del equipo de 
filmación y cuantas 
risas nos llevamos a 
casa! Ha sido un buen 
rodaje, lo recordaré 
siempre» 
Belén Macías 
Directora de ‘Verano en rojo’

Las frases

El grupo barcelonés Sonic Matters actuará el 18 de septiembre en 
la Capsa de Música, en Tarragona. FOTO: CEDIDA

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

La Capsa de Música 
acogerá la actuación del 
grupo Sonic Matters el 18 
de septiembre a las 19 h 

La trigésima segunda edición 
del Festival L’Hora del Jazz-Me-
morial Teta Montoliu desplega-
rá el jazz y la música moderna 
por siete salas de todo el terri-
torio catalán, con la colabora-
ción de asociaciones y entida-
des de música. Así, el certamen 
hará parada en la Capsa de Mú-
sica de Tarragona el próximo 
domingo 18 de septiembre (19 
horas), con el concierto del gru-
po barcelonés Sonic Matters. 

La banda, integrada por Sa-
bina Wit (voz), Matteo Sacilo-
tto (guitarra), Xavi Plaza (sa-
xo), José López (contrabajo) y 
Adrià Claramunt (batería) y 
que interpreta temas en italia-
no, presentará su primer disco 
de jazz vocal, totalmente inte-
grado por temas originales. 

Como en un puzzle, en este 
proyecto encajan diferentes ele-
mentos, que reflejan las inquie-
tudes artísticas del autor Mat-
teo Sacilotto: desde la fascina-
ción por las canciones de los 
cantautores italianos y españo-
les, hasta el sonido del jazz, con 
sus mil facetas.  

 
Al mismo tiempo, las letras 

de Sonic Matters exploran la 
cotidianidad con un lenguaje 
que resalta la evocación de imá-
genes, que deja al oiente la 
oportunidad de interpretarlas e 
identificarse según su sensibili-
dad.  

Más conciertos 
Como Tarragona, otras seis lo-
calidades se suman a la progra-
mación de este año: Sitges, 
Sant Vicenç dels Horts, Girona, 
Bigues i Riells, Vilafranca del 
Penedès y Granollers. 

Pero, una vez más, la Plaça 
de la Vila de Gràcia (Barcelo-
na) volverá a ser el núcleo del 
certamen a partir del 18 de sep-
tiembre y acogiendo dos actua-
ciones gratuitas cada domingo 
hasta el 2 de octubre. Los con-
ciertos serán por la tarde, de 18 
a 20 h, y la programación conta-
rá con figuras de renombre, un 
alto porcentaje de músicos jó-
venes y la mitad de propuestas 
lideradas por mujeres.  

Por último, dos conciertos ex-
traordinarios cerrarán el festi-
val este año. El primero es el 
Concert Homenatge a Joan Vin-
yals (Sala Luz de Gas, 12 de oc-
tubre), y el segundo es El llegat 
del Tete, una mesa redonda y 
actuación en honor a Tete Mon-
toliu (Auditori de l’ONCE de 
Barcelona, 20 de octubre).

TGN, escenario  
del Festival 
L’Hora del Jazz

Concierto

Música
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10.00 horas: Reunión de la Mesa del

Parlament (Parlament)

12.20 horas: Rueda de prensa de Inés

Arrimadas y Carlos Carrizosa (Cs) sobre los

hechos del 6 y 7 de septiembre de 2017

Parlament ; Videoconferencia)

12.30 horas: Rueda de prensa de la portavoz

del Govern Patrícia Plaja tras el Consell Executiu

Generalitat)

16.00 horas: Rueda de prensa de Xavier

Pellicer, CUP Parlament)

17.00 horas: La consellera Natàlia Garriga

participa en el acto de la Diada en el Alt Pirineu i

Aran (Peramola. Espai Miquel Martí i Pol. Roser

Roca s/n)

18.00 horas: Encuentro digital de Inés

Arrimadas y Carlos Carrizosa (Cs) con

representantes de la cultura, la sociedad civil y

la universidad sobre los hechos del 6 y 7 de

septiembre de 2017 Videoconferencia)

18.00 horas: Conferencia de Jéssica Albiach

(comuns) 'Potenciem Catalunya' con la

intervención de Joan Mena, la t.alcalde Janet

Sanz, la alcaldesa de Montcada i Reixac Laura

Campos y el alcalde de El Prat de Llobregat

Lluís Mijoler (Cibernàrium 22. Roc Boronat 117



18.30 horas: En Bruselas, el expte.Carles

Puigdemont, el vicepte.Jordi Puigneró y la

consellera Victòria Alsina inauguran la

exposición 'Catalunya amb Europa 19822022'

en la celebración de la Diada en Bruselas (Loi

Wetstraat 227 ;

https://www.youtube.com/watch?

v=JwM3d8Cawe4

SOCIEDAD

11.30 horas: Gasol Foundation presenta

resultados de la segunda edición del programa

Presafalín de hábitos saludables, con su pte.Pau

Gasol y la dtora.ejecutiva Cristina Ribes (St.Boi

de Llobt. Gasol Foundation. Jaume I 26 ; Zoom)

16.30 horas: El pte.Pere Aragonès y el

conseller Josep Maria Argimon visitan la Casa

dels Xuklis (Hipàtia d'Alexandria 5

17.00 horas: La consellera Violant Cervera se

reúne con la Fed.Catalana de Voluntariat Social

Conselleria)

18.00 horas: La reina Letizia asiste a la

conferencia impartida por el bioquímico Carlos

López-Otín en el 'Tour del Cáncer' de la AECC

Lleida. CaixaForum. Blondel 3

CULTURA

09.30 horas: Inauguración del Fòrum Edita,

con el ministro Miquel Iceta (mensaje grabado),

la consellera Natàlia Garriga, el t.alcalde Jordi

Martí y el pte.del Gremi d'Editors Patrici Tixis

UPF School of Manegement. Balmes 132

10.30 horas: Presentación del Festival TNT

Terrassa Noves Tendències, con el alcalde Jordi

Ballart y la dtora.Marion Betriu (Terrassa. Teatre

Principal ; https://youtu.be/ietD9KXrjeY

11.00 horas: Club Editor presenta una nueva

edición de 'Mister Evasió' de Blai Bonet (Zoom)

11.00 horas: La escritora Maria de la Pau Janer

presenta la novela 'Tots els noms d'Helena',

Columna (Laie. Claris 85



12.00 horas: Presentación del Festival l'Hora

del Jazz, con el pte.de la Assoc.de Músics de

Jazz Guillem Arnedo y el músico Santiago

Auserón (Sgae. Colom 6

12.15 horas: Presentación del musical 'Pretty

Woman'. A las 12 photocall (hotel Palace)

12.30 horas: Teatre del Raval presenta

'Estranys en un tren', con la dtora.Empar López

Teatre del Raval)

LOCAL

10.30 horas: Rueda de prensa de la t.alcalde

Laura Pérez tras visitar las obras de la nueva

promoción de viviendas con servicios para

mayores con los concejales Lucia Martin y Joan

Ramon Riera (Puigcerdà 100 ;

https://www.youtube.com/watch?v=I2_oCEk-

eQY&feature=emb_title)

Agencia de noticias EUROPA PRESS 06/09/2022
- Distributed by MyNews
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antòniaFont tanca lagiradel seu retornal santJordi
ElgrupAntòniaFontvatancarahiralSantJordi
la breu gira de presentació del discUnminut es-
troboscòpica,quehamotivat lasevareunificació
ambelPrimaveraSound,al festivalonvandebu-
tar en el seu esperat retorn. Com a teloners van

apadrinar l’emergent grupmallorquí Da Souza,
que va aprofitar per estrenar el seu excel·lent
noudiscDiesd’atrezzo.Elconcert,amblesentra-
desexhaurides,esvaconvertirenunagranfesta,
ambpresent imoltanostàlgia./RamonSúrio

Vil·laVinyals
Concert homenatge a Joan Vinyals
Lloc i data: Luz de Gas (12/X/2022)

Donat Putx Barcelona

Lameleïda covid es va endur al
gener el guitarrista Joan Vi-
nyals, un dels músics més com-
plets de la nostra escena per no
parlar de la seva trajectòria do-
cent i associativa. L’altra nit, i
sota l’empara del festival L’Ho-
ra de Jazz, amics i familiars van
honrar la seva memòria en un
concert homenatge que va po-
sar en relleu lesqualitatshuma-
nesdeVinyals.Lagenerositatva
serde lesmésal·ludidesperuna
llarga llistad’intèrpretsa laqual
esvaafegir lacompanyadelmú-
sic,majoAyuso.Desprésdemés
de dues hores de funció, tots es
vanunirenunbonicall together
interpretant Vil·la Blauet, que
donava títol al primer àlbumde
la collita particular de Vinyals,

culminada amb el volum pòs-
tum Estol de blaus, el contingut
delqualvaocuparpartde lanit.
La nòmina artística incloïa la

seva exalumna Judit nedder-
mann, que va oficiar com a pre-
sentadora.Vaobrir focSantiago
Auserón, ambquiVinyals va to-
carmoltdetemps,mitjançant la
formidableRodamón. Van pun-
tuar altmonica green (inspira-
da en la seva sanguínia visió de
Joserial’huracà) i lasempresol-
vent Laura Simó, ambThree vi-
ewsofasecretdeJacoPastorius.
Després de Víctor bocanegra i
cecegiannottivaarribareltorn
de l’elèctrica Dharma, inicial-
mentambel triohistòric format
per Jordi Soley, Joan Fortuny i
carlesVidal(memorableMitja-
nit), i després amb la formació
actual, vitalista en temes com
Les bruixes del Maresme, que
complaïa especialmentVinyals.
Sessió rodona amb més alegria
que llàgrimes.comhadeser.c

crítica de música

Ampliantuniversos sonors

crítica de Música

K urt Wagner, un
dels composi-
tors, intèrprets i
vividors del pop
d’arrel dels es-

tats units, no deixa de sor-
prendre.ni tan sols quanel lí-
der i ànima de la referencial
banda Lambchop està vivint
unadelesetapesmésfructífe-
resde lasevacarrera,comtes-
tifiquenelsquatreàlbumsiun
eP que ha publicat entre el
2016 i el 2021. Aquesta bíblia
personal supura reflexionsde
diferent transcendència, des
del pas imparable del temps
fins a la mortalitat, passant
per l’essencialitat de la vida.
És a dir, un exercici líric d’es-
piritualitat particular, radi-
calmenthumana, això sí.
Aquest escenari no es tras-

llada al vessant sonor, creiem
que afortunadament, tot i que
el casdeWagnerpodria sortir

lambchop

THE BIBLE ★★★★

pop
Merge

Sun Ra Arkestra

LIVING SKY ★★★

jazz
Yep Roc

mites còsmics enqua-
dren l’aparició del se-
gon àlbum des de la
mort de l’extraordi-
nari Sunra fa gairebé
30 anys. De la forma-
ció original de la lle-
gendària Sun ra Ar-
kestra, l’únic supervi-
vent és marshall
Allen, que és darrere
d’un àlbum que ofe-
reix calidesa i exube-
rància, però menys
avantguardista que
l’anterior Swirling de
fa dos anys.

airósenqualsevolmenad’em-
bat. en aquest cas, Bible es
mouenun terrenypledevita-
litat i garra, amb alguns cims,
com ara Little black books, un
tema infecciós que es podria
qualificardedancemusic,que
es balanceja entre un funk
electrònic i incursions melò-
diques al piano, i a què s’afe-
geix l’Auto-tune que tan bé
dosifica Wagner. Per no par-
lar de la combinatòria estilís-
tica, que n’ofereix algunes
mostres glorioses, com ara
Police dog blue, en què nave-
guenambharmoniaaddictiva
el soul, el rock, el jazz, el funk
i, per descomptat, l’excel·lent
mestria amb què vehiculitza
tot això a través de la seva veu
melosade tobaix i el subtil pi-
ano. una vegada més, doncs,
fascina oferint música impre-
dictible, i amplia cada vegada
mésel seuuniversmusical.c

Esteban Linés ★★★★★ obra mestra / ★★★★ excel·lent / ★★★ molt bé / ★★ bo / ★ en fi... / ● oblidable

the cult

Under The Midnight
Sun ★★

rock
Black Hill Records

L’esperitthecultcon-
tinua present després
de40anysmarcantru-
taambsegellpropigrà-
cies al cantant post-
punky ian Astbury i al
toc guitarrer de billy
Duffy. Ara, sota la pro-
ducciódetomDalgety
(Pixies, ghost), donen
exemple d’aquella co-
habitació, tot i quepot-
ser amb més protago-
nismedelesreflexions,
nervioses i esotèri-
ques,d’Astbury.

confeti de odio

Hijos del divorcio ★★

pop
sonido muchacho

Després del seu sonor
i sonat debut amb
Tragedia española,
Lucas Vidaur propul-
sa un segon lliura-
ment en què fa un
exercici reflexiu, de
prendre nota de la re-
alitat quotidiana –en-
certada la seva des-
cripció de l’entorn hi-
perconnectat– i fa un
pas endavant per no
encasellar-se. Així,
conviuen fluidament
el rock i, sobretot,
l’synth pop (Estrella).

TEMPORADA 2021-22
PALAU DE LA
MÚSICA CATALANA

franzschubertfilh.com MITJÀ OFICIAL:
COL·LABOREN:

ENTRADES JA A LA VENDA:

Ivo
Pogorelich

EL SEGON CONCERT DE CHOPIN
Tomàs Grau, director
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Tant seval el vehicle
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rosalía ofereix, amb
unaestratègiatem-
poralquelafaestar
de manera més o
menys constant a

les xarxes i dalt de tot, la versió
prèmium del seu tercer àlbum
enquèincloutemesinèditsque
està presentant a la seva gira, a
més de noves versions de dues
cançons presents en la versió
normal. A priori, una operació
coma conseqüència de comde
bé han funcionat alguns d’a-
quests temesen l’actualgira tot
i que no estan editats. La nova
matèriaprimeralaformencan-
çons que van quedar fora de
Motomami (Despechá, Aisla-
miento, La Kilié, Lax i Chiri),
dues de les quals es van llançar
després i una (Despechá) amb
unmés que justificat i addictiu
èxit global.
Amés ha incorporat una no-

va versió deCandy amb el por-

rosalía

motomami + ★★★★

pop
sony

santigold

Spirituals ★★★

pop
Little Jerk Records

Pionercombinantrap,
electrònica i popdan-
ce, el de Filadèlfia
abandona un terreny
aramassivamenttran-
sitat per recuperar la
ferocitat vocal que
semprehaestatlaseva
principal arma (tot i
que aquí de vegades
sobrepassada per la
sonoritat envoltant).
Les seves cançons
transiten des del rock
finsalr’n’bpassantpel
pop i sempre amb
atencióeneldetall.

to-riqueny Chencho Corleone
–tota una diana, amb la seva
veu més angelical que mai–, i
una altra francament inneces-
sària de La Fama en directe
–això sí, amb una excel·lent
qualitat de so–, i finalment
Thank Yu :), un gest d’agraï-
mentqueestàmoltbéa lesxar-
xessocials,peròqueaquíés su-
pèrflua, tret que sigui la prova
queelsàlbumsjasónunaconti-
nuació d’aquestes. el realment
innovador no fa sinó incidir
més en l’excel·lent densitat de
l’art de rosalía en aquesta eta-
pa seva. Densitat, amplitud de
mires i proximitat desarmant.
Ja ballant amb la irrefrenable
La Kilié, intentant desxifrar
què diu en la minimalista Lax
(sobre compot canviar l’èxit) o
comprovant comés d’única di-
entcosesdepesamblasevaveu
únicaiunsquantsefectescoma
Chiri.

Esteban Linés ★★★★★ obra mestra / ★★★★ excel·lent / ★★★ molt bé / ★★ bo / ★ en fi... / ● oblidable

The Afghan Whigs

HOW DO YOU... ★★★

rock
BMG

LabandadegregDul-
li, supervivent heroic
d’unamanera de viure
el rock intensament,
insisteix en aquest
magnífic How do you
burn? que aquesta se-
gonaetapadelaforma-
ció pot donar molt de
si. bàsicament a partir
d’aquest rock impreg-
natdesoulqueelsfade
motor, però també
traspassant formida-
blementfronteresesti-
lístiques (The getaway
oAlineof shots).

joshua redman quar-
tet

LongGone ★★★★

jazz
warner

Dos anys després
d’il·luminar Round-
again, el saxofonista i
larestadeldreamteam
(mehldau, mcbride,
blade)enlluernenamb
unameravellosaobraa
ritme de swing, atonal
però sobretot orgànic.
música viva ambmar-
xamo de clàssica, que
convida a pensar que
juntsestanfentunaco-
sa més gran fins i tot
que les seves pròpies
carreres,que jaés dir.

L’Horadel JazzhomenatjaTeteMontoliu i JoanVinyals
Esteban Linés Barcelona

una de les referències més con-
solidades de l’escena jazzística
catalana comença avui la seva
32a edició amb lamateixa voca-
ció i ambició redoblada. L’Hora

delJazzcontinuaapostantperla
música de tot el territori català
ambunaprogramaciódequinze
concerts, i la columna vertebral
continuarà sent laplaçade laVi-
ladegràciaambdosconcertsde
franc els diumenges a la tarda,
del18desetembreal2d’octubre.

La invitació a gaudir comença
amb el pianista Sergi Sirvent i el
seu projecte Cycles a Sitges
(utopia beach House, 19 h) i fi-
nalitzarà el 20 d’octubre amb
unamacrovetlladad’homenatge
a l’obra i la memòria de tete
montoliu als 25 anys de la seva

mort, amb la participació del
col·lectiu the Changes i els pia-
nistes manel Camp, ignasi ter-
raza i Xavi torres (auditori bar-
celoní de l’OnCe, 19h).
elciclequeorganitzal’Associ-

ació demúsics de Jazz imúsica
modernadeCatalunya(AmJm)

tambéoferirà un altre homenat-
ge, en aquest cas al guitarrista
JoanVinyals,mortalgener.San-
tiago Auserón, Judit nedder-
mann, Víctor bocanegra i la
Companyia elèctrica Dharma,
entre molts d’altres, el recorda-
ran el 12 d’octubre a la sala Luz
de gas de barcelona (20 h), i es
presentarà també el seu àlbum
pòstum de cançons, Estol de
Blaus.c



3 2 LA VANGuArDiA C u l t u r a Dijous, 20 octubre 2022

la humanitat estava indefensa
davant epidèmies naturals
probablement ha acabat”.
té la seva ironia que un As-

saig sobre la ceguesa aporti
més llum que no pas un histo-
riador que ens va oferir 21 lli-
çons per al segle XXI. Vint-i-
una lliçons publicades l’any
2018 que ignoraven la inevi-
tabilitat que abans o després

arribés una pandèmia.
el contrast entre la lucidesa

de saramago i lamiopia deHa-
rari té fàcil explicació. sara-
mago basa el seu relat en les
emocions humanes: com reac-
cionaran les persones a una
epidèmia devastadora que no
comprenen?Harari basa el seu
en l’admiració per la tecnolo-
gia: els avenços amb què els

DANSA elMercatde lesFlors
estrenadinsdel seuciclede
dansa imúsicaBate fado,del
duojonas&Lander (del20al
22d’octubre),unespectacleen
quèelsartistesexplorenelball
queacompanyavael cant tradi-
cionalportuguèsquanerauna
expressiópopular. “erauna

El Mercat mostra la
dansa fadista que es
va perdre fa un segle

dansamolt ràpida, frenètica,
sensual i espontània”, expli-
quen.se’nconserven il·lustra-
cionsquemostrenelzapateado
oelpicamentdemansque
vinculemal flamenc.Però totel
llegatcoreogràficesvaperdrea
principisdel segleXX.Nos’han
trobat registreshistòrics,però
durant l’estadoNovosesapque
el fadovaserperseguit i s’espe-
culaque ladansavaserelpri-
merqueesvareprimir,perquè
eraelmésvisible. /NúriaCugat

Víctor Borràs Gasch,
premi Quim Masó
del Temporada Alta
Teatre L’obraElsossosde
l’irlandès,deldramaturgVíc-
torborràsGasch (igualada,
1977), és laguanyadoradelXVi
premiQuimMasóa laproduc-
ció teatral en llenguacatalana.
elprojecte, del col·lectiutea-
treNu, rebràunadotacióde
20.000euros i s’estrenaràal

festivaltemporadaAlta2023.
elmuntatgeestaràdirigitper
Xaviricart i interpretatper
ivanbenet,NorbertMartínez i
ernestVillegas.Lesduesobres
finalistesde les 19presentades
sónL’AdaColau (es) compra
unpisaPasseigdeGràcia,de
sixtoPazProduccions, iNo
estàs sola,deLaLula.Lagua-
nyadorade l’edicióanterior,
Bonobo,dejosepjulien, s’es-
trenaaquest 11denovembrea
salt. /redacció

Homo sapiens hem controlat la
natura ens converteixen en
Homo deus.
Per descomptat, la psicolo-

gia i la tecnologia estan con-
nectades. És la capacitat de
transformar el món amb eines
–la tecnologia– allò que defi-
neix la humanitat, assegura
l’arqueòleg eudald carbonell,
i fem servir tota mena de tec-

El que Saramago va veure iHarari no
nologies amb entusiasme.
De totes maneres, per com-

prendre el present i predir el
futur, i per decidir comhemde
regular l’ús de genomes i xips,
els humanistes quepensenpri-
mer en les persones són proba-
blementmésbons guies queno
pas els gurus que idolatren les
màquines.
si tot això us sembla molt

abstracte, penseu en exemples
pràctics. recordeu les apps de
rastreig de contactes de covid?
Les podíem instal·lar al mòbil
per alertar-nos si havíem estat
al costat d’una persona in-
fectada o per informar els
altres si els infectats érem nos-
altres. en unmón d’androides,
aquestes apps haurien reduït
l’impacte de la pandèmia. Al
món real de les persones han
estat un fracàs.
saramago, sense saber gaire

d’enginyeria però més de
psicologia, ho hauria vist a
venir.c

saramago va anticipar com
reaccionarien ciutadans i go-
verns davant una malaltia in-
fecciosa nova, greu i descone-
guda. s’imposarien mesures
dràstiques. s’aïllarien els ma-
lalts i els seus contactes. es
justificarien abusos ennomdel
bé comú. els governs es veu-
rien desbordats. els valorsmo-
rals, qüestionats. s’agreujaria
l’etern conflicte entre egoisme
i solidaritat. campi qui pugui o
val més units? Aflorarien la rà-
bia i la resignació, la por i l’es-
perança.
tot això ja és a la novel·la

Assaig sobre la ceguesa, de sa-
ramago, que va ser publicada
el 1995, 25 anys abans que sor-
gís la covid, i que es representa
al teatre Nacional de catalu-
nya fins al 30 d’octubre.
curiosament, res d’això no

apareix als vaticinis futuristes
de Harari, que va escriure el
2016 a Homo deus. Una breu
història del demà: “És probable
que grans epidèmies amenacin
la humanitat en el futur només
si la mateixa humanitat les
crea al servei d’alguna ideo-
logia despietada. L’era en què

Josep Corbella

E L M I R A D O R

Barcelona

L’Assaig sobre la ceguesa, basada en la novel·la de Saramago, es representa al TNC fins al dia 30
Tuna TNSJ

L’escriptor portuguès
va comprendremillor

que l’historiador
israelià les reaccions
davant unapandèmia

L’Hora del Jazz abaixa
el teló recordant
Tete Montoliu
festival el Festival L’Hora
del jazz acaba avui amb un
concert homenatge a tete
Montoliu, en el 25è aniversari
de la seva mort. L’acte tindrà
lloc a l’Auditori de l’oNce de
barcelona (20 h), amb els
pianistesManel camp, Xavi
torres i ignasi terraza, i el
grup the changes.

La jornada que posa punt
final a la 32è edició del festi-
val començarà una hora
abans amb una taula rodona
sobre l’obra i el llegat de
Montoliu en la música actual,
moderada per Pau bombardó
i amb la participació d’ot
ordeig, jordi blesaMontoliu,
net del llegendari pianista, i
Nono Fernández. i també es
tindrà la possibilitat de visitar
en el mateix espai l’exposició
permanent titulada El racó
d’en Tete. / redacció

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
30 i 31 d'octubre «The Antic Horror Picture Show
13 Festival de Curtmetratges Fantàstics i de Terror». Més
info: www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
20 al 23 d'octubre «Cheetah Banks de Vanessa Kamp». Més
info: www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
27 al 29 d'octubre «Tengo un problema contemporáneo de
Carmelo Salazar i Bea Fernández». Més info: www.antictea-
tre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
26 d'octubre «El Desplume! Antic Teatre Cabaret». Més
info: www.anticteatre.com

AQUITÀNIA TEATRE - Avinguda Sarrià 33, Barcelona -
info@aquitaniateatre.es El Poliamor és així (de complicat) de
Dj. a Diu. Misteris entrellaçats Dx. Calladitas estáis más
guapas div. No estoy bien Diss.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) A partir
del 13/10 Orgull de Dostoievski. Direcció d’Oriol Broggi amb
Andreu Benito. Entrades a laperla29.cat i 1,5h abans de cada
funció a la taquilla del teatre.

CENTRE DE LES ARTS LLIURES 93 458 99 94 fundaciojoan-
brossa.cat Una pedra a la sabata de Joan Baixas. Del 20 al
30/10, de dj a ds 20h i dg 12h i 18h. Preu: 20€.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. Tel. 93 442 31 32). Golfus de Roma,
de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 21 h; dg., 18 h. Noucents,
el pianista de l'oceà, dll., 20 h. I Desconcerto, dg., 12.30 h.
teatrecondal.cat i promentrada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Els Secundaris. Cia.
Els Pirates Teatre. Amb Laura Aubert i Bernat Cot El Mal del
Jazz. Amb Cinta Moreno, Joel Moreno Per compra d’entrades,
consulta d’horaris i preus (www.elmalda.cat)

GOLEM'S. Sant Lluís,64.T933518231 3° Festival di teatro
italiano a Barcelona Fins el 23/10. Tap jam 23/10 a 19h.
Venda a golems.cat i taquilla

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). La Trena, dc. i dv.,
20 h; dj. i dss., 17.30 i 20.30 h; dg., 18 h. Els dt. fins 25/10
Cadires, 20 h. I Tinder sorpresa, dv., 22.30 h; dss., 23 h.
teatregoya.cat i promentrada.com

JOVE TEATRE REGINA. (Sèneca, 22. Tel. 932 181 512). Pro-
gramació Familiar: Cia La Trepa “la frenètica faula de la lle-
bre i la tortuga” Recomanat a partir de 4 anys. Diumenges 12
h: “el misteri del Teatre Regina” Recomanat a partir de 5
anys. Més Info i entrades: www.jtregina.com

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 930245140.
Constelaciones 06/10 al 24/10 20hs (Juev/Lunes)
www.labadabadoc-teatro.com 930245140

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. Tel. 934 511 234). La
meravellosa família Hardwicke, de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30
i 20.30 h; dg., 18 h. L'OffLaVillarroel: Sólo llamé para decirte
que te amo, dj. i dv., 22.15 h; dg., 12 h. lavillarroel.cat
i promentrada.com

L'AUTÈNTICA C/ Martí 18 - 931854840 lautenticateatro.com ·
Bola - Dim. 12 11h i 12h (1 a 5 anys) Div. En Patufet - Div.18h,
Diss 11h 12h 17h, Dg 11h i 12h (de 2 a 6 anys). No entenc els
homes - Dg 19h (+14 anys)

L'AUTÈNTICA C/ Martí 18 - 931854840 lautenticateatro.com ·
Cargol treu banya - Div.18h, Diss 11h i 12h, Dg 11h i 12h (de
0 a 3 anys). No entenc els homes - Dg 19h (+14 anys)

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). A partir del 26 d'octubre
Paraíso perdido, de dt. a dv., 20 h (dc. 26/10, 22 h); dss.,
17.30 i 20 h; dg., 17.30 h. teatreromea.cat i promentrada.com

SALA ARS TEATRE C/ Jonqueres, 15 (BCN) salaarsteatre.com
El divendres: "Histeriotipos" a les 19h, "Miss Cuarenta” a
les 20:30h i "Todo sobre mi toto" a les 22h.

SALA ATRIUM Consell de cent, 435 BCN · 931824606 Érem
tres germanes. Adaptació contemporània de José Sanchis
Sinisterra del clàssic de Txèkhov amb direcció de Raimon Mo-
lins. Del 20/04 al 29/05. Venda d'entrades a www.atrium.cat

SALA BECKETT. Viatge d’hivern (o quan Jelinek va deixar
de tocar Schubert). Del 05 al 30/10. Dc a Ds 20h. Dg 18:30h.
Més info i entrades: www.salabeckett.cat. Carrer de Pere IV,
228-232. BCN.

SAT! SANT ANDREU TEATRE c/ Neopàtria 54. T.933457930.
Del 20 al 23 d’octubre Festival Dansat! Dansa
contemporània, dansa urbana i flamenc contemporani.
Consulteu tota la programació a www.sat-teatre.cat

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. Tel. 934417022.
Sala Baixos22: el 22 i 23 d’oct Diego Anido presenta El Dios
del Pop. Sala Àtic22: del 13 d’octubre al 6 de novembre Fugiti-
ves presenta El Club oblidat + info a www.tantarantana.com

TEATRE DEL RAVAL St.Antoni Abat,12. 93 443 39 99.
“Estranys en un tren” Dj i dv 20h, ds i dg 18h. “Boja” Ds
21:30h. Compra d’entrades a teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN.St Antoni Mª Claret 120.T:93 603 51 61
Estrena 20/10: ‘Ojos verdes’ Dj Dv Ds 21h. Dg 18h. Fins
30/10: ’Mariona, no deixis la feina’ Dj a Ds19h Dg 20h Estre-
na 4/11: ‘Okupes particulars’. Estrena 5/11: ‘La Cupletista’.

TEATRE LLIURE Gràcia - 93 228 97 47. Montseny, 47. Fontana
L3. Fàtima, de J. Prat i Coll. Fins al 23/10. Última setmana!
21/10 funció accessible amb sobretítols adaptats per a perso-
nes amb discapacitat auditiva. Més informació i venda d’entra-
des www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla
(Rambla 99) i 93 289 27 70.

TEATRE LLIURE: Montjuïc - Pg. de Sta. Madrona, 40-46 / Pça.
Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1. Sun & Sea,
de V. Grainyte, R. Barzdziukaite i L. Lapelyte. Fins al 23/10.
Última setmana! Se’ns moren les plantes, de Xesca Salvà i
Marc Villanueva Mir. 21/10 - 23/10. Últims dies! Més infor-
mació i venda d’entrades www.teatrelliure.com, taquilles del
teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i 93 289 27 70.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA. Pl. de les Arts, 1. Sala
Gran: Assaig sobre la ceguesa de José Saramago. Dc. a ds.
19h; dg. 18h. Sala Petita: Zona inundable de Marta Barceló.
Dc. a ds. 19h; dg. 18h. Sala Tallers: Silencio Mayorga /
Portillo. Dc. a ds. 19h; dg. 18h. Venda entrades i abonaments:
www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA: (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115).
El Mètode Grönholm. Horaris: Dc i Dj: 20h;
Dv 20:30h; Dss: 17h i 20h; Dg 18:30h. Venda d’entrades
a teatrepoliorama.com

FUNDACIÓ VILA CASAS. Can Mario, Palafrugell. Museu d'es-
cultura contemporània catalana. Subirachs - de l'expressio-
nisme a l'abstracció (1953-1965).

FUNDACIÓ VILA CASAS. Museu Can Framis. Eugènia Balcells -
Ella, una i altra vegada.

ART MAR. Tel. 93 488 18 68. www.grup-escola.com

GUIA TEMPS LLIURE
TEATRES

MUSEUS

EXPOSICIONS D’ART
(*) Galeries adherides al Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.
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