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Amics de la Unesco 
dedica una taula 
rodona a Fages  
i Carme Guasch

REDACCIÓ. FIGUERES

n Amics de la Unesco de Girona 
ha organitzat una taula rodona 
entorn Carles Fages de Climent i 
Carme Guasch, amb la participa-
ció de Joan Ferrerós, Jordi Pla, 
Anna Maria Velaz i Mariàngela Vi-
lallonga. És aquest dimecres, 20 
de juliol, a les 7 de la tarda, a l’Aula 
Magna de la Casa de Cultura de 
Girona. Hi col·laboren l’Ajunta-
ment de Castelló d’Empúries i les 
càtedres de patrimoni literari Car-
les Fages de Climent i Maria Àn-
gels Anglada de la UdG.

n El festival Jazz en Tech torna 
des d’aquest divendres 22 de juli-
ol al 24 d’agost amb setze actuaci-
ons a deu municipis dels Pirineus 
orientals. Aquesta setena edició 
compta amb la incorporació de 
Ceret com a nova ciutat, on es po-
dran gaudir de quatre espectacles. 
Enguany, i de forma provisional, 
no participa cap municipi de l’Alt 
Empordà, com en altres edicions.  

Aquesta nova programació ha 
estat concebuda, com les prece-
dents, en una preocupació d’exi-
gència qualitativa musical on 
cada municipi pugui trobar la 
seva tonalitat. Com a plats forts 
destaquen: l’arribada de la gran 
vocalista americana Mandy Gai-
nes, del pianista i cantant Pablo 
Campos, talent emergent de l’es-
cena jazz francesa, o del flautista 
Pierre Bertrand, cofundador del 

París Jazz Big Band. D’altra ban-
da, en el marc d’una coproducció 
amb el Festival Pablo Casals, el 
trio del guitarrista Philippe Mou-
ratoglou es produirà a Prada i a 
Amélie-les-Bains. 

Un altre dels punts clau 
d’aquesta edició són els homenat-
ges d’alguns imprescindibles del 
jazz com Nicolas Folmer Quintet 
’So Miles Davies’ o André Mallau 
al voltant dels grans estàndards de 

Nova York dels últims seixanta 
anys. 

Després de celebrar els 80 anys 
de la Retirada el 2019, els organit-
zadors volen treballar de nou so-
bre el tema Jazz i Migration, amb 
la complicitat de dos pilars del 
jazz europeu: el saxofonista Jean-
Jacques Taïb i el guitarrista Vitto-
rio Silvestri. El duo retroba aques-
tes músiques de llibertat que so-
breviuen, viatgen, s’adapten, s’in-

tegren i s’erigeixen en patrimoni 
col·lectiu. Una creació en tres 
temps, amb les seves variacions 
respectives, a Serralongue, Prats 
de Molló i Ceret. Al Museu d’Art 
Modern, el concert es consagrarà 
com un homenatge als artistes 
originaris d’Europa Central i del 
Sud, en total ressonància amb la 
nova exposició Chagall, Modigli-
ani, Soutine & Cie, L’École de Pa-
ris (1900-1939) que es pot veure 
fins al 13 de novembre. 

Finalment, Jazz en Tech farà 
una incursió al Palau dels Reis de 
Mallorca a Perpinyà amb un con-
cert dedicat a Ucraïna, organitzat 
en col·laboració amb el Consell 
Departamental dels Pirineus-ori-
entals. Serà el proper 24 d’agost, 
que coincideix amb el dia de la 
festa nacional del país.

u La proposta, que enguany no fa parada a l’Empordà, inclou setze actuacions en deu municipis
REDACCIÓ. CERET

Ceret se suma al Festival Jazz en 
Tech que comença el 22 de juliol

Jean-Jacques Taïb actua amb Vittorio Silvestri JAZZ EN TECH Alain Jean Marie & Diego Imbert JAZZ EN TECH Philippe Mouratoglou JAZZ EN TECH
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AGENDA DEL 19 AL 25 DE JULIOL

CORAL GERMANOR:
Missa solemne de Sant Jaume i concert de festa 
major a càrrec de la Coral Germanor
Empordanesa, el dilluns 25 de juliol
a les 11h a l’església de Portbou

ESCOLA DE MÚSICA:
Inscripcions obertes per a nous alumnes:
De dilluns a divendres de 9h a 13h
o a www.casinomenestral.cat

n El músic Joan Garriga i el Mari-
atxi Galàctic clouen divendres a 
2/4 de 10 de la nit els Vespres Mu-
sicals de Vilafant, un concert amb 
entrada lliure que es fa a Palol Sa-
baldòria. Fundador de Dusmin-
guet i ànima de La Troba Kung-Fú, 
Garriga està considerat una figu-
ra clau per entendre l’evolució de 
la música popular del segle XXI 
feta al Principat. Ara debuta amb 
l’àlbum El ball i el plany, gravat en-
tre el 2019 i el 2020 i mesclat en ple 

confinament. El treball li permet 
maridar tots els móns que caben 
dins l’acordió: el Mediterrani de 
l’havanera i el raï, el Carib llatí, la 
Jamaica del reggae i el dub i, per 
descomptat, el nord de Mèxic que 
inspira la seva formació.

El músic Joan Garriga

EMPORDA

Joan Garriga clou 
divendres els 
Vespres Musicals 
de Vilafant

REDACCIÓ. VILAFANT

Möther Mine  
porten  el seu 
«Rock’N’Party»  
al Muga Amunt
REDACCIÓ. SANT LLORENÇ DE LA MUGA

n El grup de versions Möther 
Mine clou aquest dissabte, 23 de 
juliol, a les 11 de la nit, el cicle de 
concerts Muga Amunt de Sant 
Llorenç de la Muga. La formació 
proposa per a la seva actuació un 
recorregut pels diferents gèneres 
musicals i clàssics del pop i del 
rock, assegurant dues hores de 
concert amb versions conegudes 
per a tothom. La seva diversió és 
la que transmeten al públic. L’ac-
tuació es fa a la Font Pudosa i l’en-
trada és lliure.

El jazz, bossa i 
boleros d’Helena 
Rosich i Joel Moreno, 
a l’Alfolí de la Sal

REDACCIÓ. L’ESCALA

n La cantant Helena Rosich, amb 
la seva veu càlida i plena d’emoti-
vitat, i el guitarrista Joel Moreno, 
amb la dolçor i l’elegància del fra-
seig de la guitarra, es troben dijous 
per compartir un concert especi-
al a l’Alfolí de la Sal de l’Escala. Ca-
dascun amb el seu estil i el seu es-
pai, arriben a un llenguatge comú, 
donant una particular empremta 
als temes de jazz, bossa nova i bo-
leros. El concert, que comença a 
les 8 del vespre, forma part del 
Festival de Guitarra de Girona.


