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?Els noruecs Atomic i els
islandesos ADHD actuaran al
Festival de Jazz de Vic que
recupera el format habitual
Es programen onze concerts del 7 al 17 d'octubre i es manté l'aposta per les
noves tendències i els grups locals

Presentant la programació de l'Alhambra Festival Jazz Vic | ACN

El Festival de Jazz de Vic ha programat onze concerts aquest octubre, recuperant així el format
de dues setmanes d'abans de la Covid-19. Els caps de cartell internacionals són els noruecs
Atomic, que actuaran en la seva gira de comiat, i els islandesos ADHD, que ho faran per primer
cop a Catalunya. L'Alhambra Festival Jazz Vic se celebrarà del 7 al 17 d'octubre i manté l'aposta
per les noves tendències i els artistes locals, com Irene Reig Quintet. La inauguració serà un
concert "pianíssim" de Jordi Sabatés, un músic amb una llarga trajectòria. Les actuacions es
faran a la Jazz Cava i a la plaça del Carbó amb restriccions d'aforament. Les entrades ja estan a la
venda.
L'anterior edició es va haver de fer en format reduït de tres dies i en una carpa exterior. Enguany,
però, els organitzadors celebren poder recuperar una certa "normalitat", malgrat les restriccions
encara vigents com ara mascareta i aforaments reduïts. I és que enguany tornaran a celebrar-ho
durant quinze dies en dos espais, al local Jazz Cava i a l'exterior, amb un escenari a la plaça del
Carbó.
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El seu director, Jordi Casadesús, ha remarcat aquesta setmana que aquesta nova edició manté
la seva essència i continua posant l'accent en les noves tendències de jazz i les músiques
improvisades així com l'aposta pels creadors emergents i també locals. El cartell d'enguany
també inclou grans noms de l'escena jazzística com és el cas del reconegut Jordi Sabatés que
oferirà el clàssic concert "pianíssim" per inaugurar l'edició el 7 d'octubre. Amb més de cinquanta anys
de trajectòria, és un músic polifacètic que repassarà la seva trajectòria amb un concert batejat amb
el nom de Jordi Sabatés: Maverick & rostres afro-americans.
En clau internacional, destaquen les dues úniques actuacions a Catalunya del grup noruec
Atomic, en plena gira de comiat, i els islandesos ADHD, que portaran el seu últim treball amb
sons molt eclèctics.
Un altre dels plats forts d'enguany serà el concert Esto sí se llama querer amb la referència
número 50 del segell Underpool. Es tracta d'un bolero col·lectiu en format disc amb més de
cinquanta músics de diferents generacions que han versionat dotze boleros d'origen cubà, mexicà i
porto-riqueny. Al concert de Vic, hi actuaran figures destacades de l'escena jazzística catalana
com Carme Canela, Laia Capigal i David Mengual, entre d'altres.
I entre les veus emergents, destaquen noms com ara Irene Reig que actuarà amb un quintet, Las
de Barcelona i el grup resident de la Jazz Cava, Nucli Trio, que interpretaran els temes del seu
primer treball enregistrat.
La programació també inclou altres noms emergents com Tàlveg, Lucia Fumero Trio i Martí
Mitjavila Trio. Aquest últim és un músic vigatà. El concert de cloenda anirà a càrrec de la formació
Alba Careta Group amb temes del seu segon disc, Alades (Segell Microscopi, 2020). Des del
festival també s'ha subratllat la voluntat d'incorporar cada cop més dones al cartell per
aconseguir la paritat.
Estudiaran si el festival torna a la primavera
Les entrades ja han sortit a la venda i van des dels 2 euros fins als 25 euros. Actualment
inclouen les restriccions d'aforament i no descarten poder ampliar-ho en cas que les mesures
contra la Covid-19 ho permetin. Pel que fa al fet de recuperar el calendari original, quan es
celebrava a la primavera, el director no ho ha descartat si bé també ha admès que dependrà del
balanç d'aquesta nova edició.
Casadesús ha reconegut el suport incondicional dels socis de l'associació cultural Vic Bang Jazz
Cava, organitzadora del festival i d'altres esdeveniments a la ciutat. Malgrat les restriccions i
l'aturada d'activitat de la Jazz Cava per la Covid, ha remarcat que han tingut "molt poques"
baixes i que això els ha permès seguir endavant.
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