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Estrelles esperades al Festival de
Jazz de Barcelona
Herbie Hancock, Djavan, Wynton Marsalis i Ludovico Einaudi actuaran al LI Voll
Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona | Andrea Motis protagonitzarà
el Retrat d'Artista amb cinc concerts, tres dels quals d'estrena absoluta

Herbie Hancock és un dels caps de cartell d'aquesta edició

El 51è Festival Internacional de Jazz de Barcelona ha anunciat un quantiós avançament de la seva
programació, on destaquen algunes estrelles internacionals que feia anys que no visitaven el
festival. Es dona a més el cas que dos dels integrants del quartet de Miles Davis que, en els
primers anys del festival, van haver d'actuar sols a Barcelona perquè el genial trompetista els va
deixar plantats, tornen ara, mig segle després, consagradíssims: Herbie Hancock i Ron Carter.
El Palau de la Música Catalana acollirà els concerts de Herbie Hancock (26 d'octubre), Djavan
(14 de novembre), La Locomotora Negra amb un homenatge als 50 anys de l'històric Concert
sacre de Duke Ellington (15 de novembre), Andrea Motis tancant el seu ja anunciat Retrat
d'Artista (20 de novembre), The Golden Gate Quartet (13 de desembre) i, molt excepcionalment,
el 28 de febrer del 2020, Wynton Marsalis & The Jazz at Lincoln Center Orchestra.
Més enllà del jazz, el pianista i compositor Ludovico Einaudi actuarà a L'Auditori (7 novembre) per
presentar el seu nou projecte, Seven Days Walking. A la sala Barts del Paral·lel actuaran Richard
Bona & Alfredo Rodríguez (23 d'octubre), Kyle Eastwood (30 d'octubre), Ron Carter Quartet (17 de
novembre), Angélique Kidjo amb el seu particular homenatge a Celia Cruz (19 de novembre), el
duo format per John Scofield i Jon Cleary (21 de novembre) i el retorn com a parella artística
de Martirio i Chano Domínguez (28 de novembre), amb un programa dedicat a Ignacio Villa, el
mític pianista i cantant cubà més conegut com a Bola de Nieve.
La sèrie flamenca De Cajón! ha presentat també un avançament de la seva programació d'enguany
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amb les actuacions de Rafael Riqueni (24 d'octubre, Conservatori del Liceu), Las Migas (30
d'octubre, L'Auditori Sala 2), l'espectacle de Farrucos y Fernández Navidad en familia (14 de
desembre, Teatre Tívoli) i el retorn d'Estrella Morente amb el seu espectacle Copla (20 de
desembre, Palau de la Música Catalana).
Abonaments
El festival presenta aquest any quatre modalitats d'abonament: Retrat d'artista, amb tots els
concerts d'Andrea Motis (llevat de la Monvínic Experience); Barcelona Jazz, amb vuit grans
concerts especialment seleccionats; Free Jazz (30% de descompte en la compra de cinc o més
concerts en una sola operació), i Sant Cugat, amb els dos concerts al Teatre-Auditori de Sant
Cugat.
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