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paula barros

PONTEVEDRA. “Os músicos gale-
gos non voltan á casa polo Nadal, 
senón polo verán, cando ten lugar 
este festival, e eso enorgulléce-
nos”. Así de satisfeito se mostrou 
Luis Carballo, un dos coordinado-
res do Festival Internacional de 
Jazz e Blues de Pontevedra xunto 
con Jose Antonio Ortiz, durante a 
presentación da décimoséptima 
edición do espectáculo onte no 
Concello. 

 A motivo de tanta alegría é moi 
sinxelo: o Festival celebra este ano 
unha nova edición consagrado 
xa como un referente da mellor 
música en directo de jazz e blues 
do noroeste da península. De fei-
to, Pontevedra xa forma parte do 
circuíto internacional de jazz no 
verán en Europa.

Será esta unha edición cargada 
de grandes estrelas non só inter-
nacionais, senón tamén da propia 
Galicia, que farán que o público 
pontevedrés se mergulle nunha 
música de gran intensidade que 
terá como eixo principal a guitarra 
e que supón, ademais, un impor-
tante escaparate para a cidade de 
cara ó exterior.

O festival comezará o 21 de 

xullo co Pontejazz Workshop a 
través dunha programación que 
permitirá ós pontevedreses ache-
garse á capital do jazz, Nova York. 
Tres grandes músicos da escena 
internacional serán os que fagan 
posible ese achegamento: trátase 
de Mike Moreno, Josh Ginsburg 
e E. J. Strickland, que forman o 
E. J. Strickland Trío á guitarra, o 
contrabaixo e a batería respectiva-
mente, que farán vibrar coas súas 
melodías ó público congregado na 
Praza do Teucro.

presenza galega. Seguindo 
coa programación prevista no 
Teucro, o día 22 será unha gran 
promesa do jazz galego, Virgilio 
da Silva Quinteto, quen, coa súa 
guitarra, deleitará ós cidadáns a 
través das dotes musicais adqui-
ridas, entre outros lugares, no 
seminario permanente de jazz de 
Pontevedra, do cal foi alumno. 
Da Silva chegará á cidade acom-
pañado por importantes músicos 
tanto a nivel galego, como a nivel 
nacional (é o caso do saxofonista 
Vicente Maciá), e incluso músicos 
portugueses.

Do que se trata, según as pro-
pias palabras de Carballo, é de 

que “os músicos poidan tocar coas 
grandes figuras do sector, o cal é 
o gran reto de cada unha das edi-
cións do festival”. 

Por esa razón, tamén se orga-
nizarán diferentes encontros, 
‘master classes’ e grabacións, que 
permitirán traer á Pontevedra ós 
máis importantes músicos do 
panorama actual pois, moito do 
novo jazz que se está facendo en 
Galicia e que inclúe a artistas nor-
teamericanos realízase durante 
esta semana.

Pero o festival non acaba ahí. 

A Praza da Ferrería será outro dos 
escenarios das actuacións progra-
madas para este festival. Así, este 
ciclo comezará o día 23 de xullo co 
concerto de John Scofield, que re-
pite tralo seu paso polo certame 
no ano 2004.

«Non somos partidarios de re-
petir actuacións pero, neste caso, 
pareceunos que merecía a pena 
que este artista presentase o seu 
novo álbum en Pontevedra», de-
clarou Jose antonio Ortiz.

Scofield e a ‘Piety Street Band’ 
presentarán o novo proxecto do 

artista, unha particular visión da 
música gospel que ten recibido, 
ata o momento, críticas favorables 
que incluso o sitúan como o me-
llor álbum da carreira profesional 
do artista norteamericano.

tempo de blues. O día 24 será a 
quenda do blues. Así, o proxecto 
‘Chicago Blues: a living history’ 
reunirá a varios músicos para fa-
cer unha revisión da historia do 
blues da cidade estadounidense.

O 24 de xullo ‘The Derek Truc-
ks Band’, unha das sensacións do 
blues a nivel internacional chega-
rá a Pontevedra na súa primeira 
xira en España para demostrar ós 
cidadáns a súa merecida inclusión 
na lista dos 100 mellores grupos 
da historia que realiza a revista 
Rolling Stone.

Finalizará o ciclo voltando ó jazz 
coa contrabaixista Esperanza Spal-
dingm, unha xoven promesa que 
destaca pola beleza da súa música 
e que suporá non só un soplo de 
aire fresco para a cidade, senón 
«un bo colofón para o festival», 
según Ortiz.

Con toda esta programación, o 
mellor é que os amantes da música 
non fagan plans para a semana do 
21 ó 26 de xullo pois teñen unha 
cita coas noites pontevedresas que 
acollerán non só concertos, senón 
talleres para os que os interesa-
dos xa se poden inscribir na web 
www.jazzpontevedra.com.

▶ Do 21 ó 26 de xullo a cidade acolle os concertos do XVII Festival Internacional de Jazz e Blues 

▶ A guitarra e a voz serán os eixos centrais das actuacións que terán lugar no Teucro e na 
Ferrería, prazas polas que pasará un repaso ó blues de Chicago ou unha visión distinta do gospel

O jazz volve a Pontevedra polo verán

John Scofield, The Dereck Trucks Band, Chicago Blues e Esperanza 
Spalding son algúns dos artistas invitados á 17ª edición do Festival 
Internacional de Jazz e Blues, que xa converteu a Pontevedra nunha 
referencia a nivel internacional. O certame terá lugar entre os días 
21 e 26 de xullo. Dp

Street band e jam 
sessions

Dende o 21 ata o 26 de xullo, unha 
street band adicaráse, ademais, a 
amenizar as rúas e prazas da cida-
de a través das súas actuacións, 
que achegarán o jazz e o blues ás 
zonas peonís. 

As súas actuacións percorrerán 
as rúas da cidade en dúas sesións. 
Unha primeira terá lugar de 13.00 
a 14.00 horas, e outra ó caer a 

tarde, de 20.00 a 21.00 horas.
Tamén entre os días 21 e 26 

terán lugar diferentes jam sessions 
no pub ‘La Cabaña’ por parte dos 
grupos ‘Tthe Kronology Trio’ e 
Nacho pérez Trío’, que tentarán que 
tanto os músicos como o público 
asistente poidan disfrutar do jazz 
ata altas horas mentres toman 
unha copa.

O concerto do Kronology Trio 
será o martes, 21 de xullo a partir 
das 00.00 horas e o de Nacho pérez 
Trío no mesmo horario do mérco-
res 22 ó domingo 26 de xullo.
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