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presentació
Els millors vins i caves del Penedès amb el millor jazz nacional i
internacional
Poques coses combinen millor que el vi, el cava i la bona música. Prova d’això n’és la
brillant i meritòria vida del festival Banc Sabadell Vijazz Penedès, que des de fa onze anys
porta el bo i millor del món de l’enologia i del jazz a Vilafranca del Penedès. Des dels
seus inicis, l’any 2007, aquest Festival ha demostrat que els vins i els caves combinen perfectament bé amb el jazz, sobretot quan la qualitat es fa palesa tan en els concerts com en
l’extens programa de tastos i maridatges que s’hi ofereixen.
Durant el segon cap de setmana de juliol, i al llarg de tres intensos dies, el centre històric
de la vila es transforma i acull amb els braços oberts a aficionats, experts, curiosos, assidus i tot aquell qui vulgui conèixer i gaudir dels magnífics vins i caves de la regió mentre
escolta, de forma gratuïta i a l’aire lliure, els millors artistes de jazz del moment.
Com a festival, el Banc Sabadell Vijazz Penedès s’ha sabut posicionar entre els millors
certàmens de música del seu gènere i ha demostrat amb una solvència inqüestionable que
es mereix un lloc entre els principals festivals de jazz d’Europa. La presència en el cartell
dels darrers anys de noms tan reconeguts dins el panorama internacional com Chich Corea, Arturo Sandoval, Dee Dee Bridgewater, Maceo Parker, John Scofield, Paquito d’Rivera
& Chano Dominguez, Marcus Miller, David Sanborn, Llibert Fortuny o brandford Marsalis,
entre molts d’altres, avalen la seva trajectòria, a la qual se li suma el mèrit de ser l’únic festival d’aquesta qualitat que és gratuït. Tot un luxe!
En aquesta edició, i lluny de baixar el llistó, el Banc Sabadell Vijazz Penedès comptarà
amb un concert inaugural de luxe: l’espectacle Jazz - The Story ens oferirà un viatge per
la història del jazz de la mà d’una banda formada pels màxims exponents del jazz internacional, reunits expressament per l’ocasió. Una oportunitat única per commemorar els 100
anys del primer disc on hi apareixia la paraula Jazz. Completen el cartell noms de ressò
internacional com Dianne Reeves, Christian Scott aTunde Adjuah o The JB’s James
Brown Original Band.
A més, dins de la Fira de vins i caves, els visitants podran tastar fins a 300 referències
procedents d’una quarantena dels millors cellers del Penedès, així com participar en degustacions i maridatges conduïts pels millors enòlegs i sommeliers.
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FESTIVAL DE JAZZ
CALENDARI DE CONCERTS
Plaça Jaume I
Divendres 7 de juliol
Concert inaugural
22.30 h Jazz - The Story. Celebrating 100 years of jazz recording
Amb Vincent Herring, James Carter, Jon Faddis, Jeremy Pelt, Eric Alexander
i Steve Turre.

Dissabte 8 de juliol
21.00 h Christian Scott aTunde Adjuah
23.00 h The JB’s James Brown Original Band

Diumenge 9 de juliol
22.00 h Dianne Reeves

Espai Cava - Cicle Elles & Jazz
Divendres 7 de juliol
21.00 h Violetta Curry & Jaume Vilaseca Trio

Dissabte 8 de juliol
21.00 h Joan Chamorro presenta La màgia de la veu

Diumenge 9 de juliol
21.00 h Mayte Alguacil
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Grups i ARTISTES
Concert inaugural
Jazz - The Story. Celebrating
100 years of jazz recording
Divendres 7 de juliol

22:30 h

El concert inaugural de l’onzena edició
del Banc Sabadell Vijazz Penedès serà
un recorregut per la història del jazz de
la mà d’una banda formada per músics
de referència. L’espectacle Jazz – The
Story es va estrenar al mític club Birdland de Nova York el passat mes de gener i ara inicia la gira europea al Festival
Vijazz, la primera parada al continent.
D’aquesta manera ens sumem a una
celebració tan especial amb l’oportunitat i el privilegi de ser testimonis d’un
espectacle únic com aquest.
El febrer de 1917 es publicava oficialment el primer disc on hi apareixia la
paraula Jazz, a càrrec de l’Original
Dixieland ‘Jass’ Band. Mentre això
succeïa als estudis de la discogràfica
Victor, a New Jersey, ja feia uns anys
que aquella música que anunciava un
nou món s’estava coent pels carrers i
les tavernes de New Orleans. Aquella
placa sonora va suposar, per a molts,
el certificat de naixement del llenguatge
musical que trasbalsaria el segle XX.
Enguany, sota la direcció artística de
Vincent Herring (Art Blakey, Dizzy Gillespie), una banda amb alguns dels
millors exponents del jazz internacional
s’ha reunit per oferir un recorregut per
la història del jazz des dels seus orígens

fins a l’actualitat. Entre els músics que
hi participen hi ha noms de referència
com els saxofonistes James Carter i
Eric Alexander, els trompetistes Jon
Faddis i Jeremy Pelt, i el trombonista
Steve Turre. Completen la banda Mike
Ladonne al piano i als teclats, Kenny
Davis al baix i Carl Allen a la bateria.
La proposta es complementarà amb la
projecció d’imatges de les diferents etapes i estètiques narrades per Nicholas
Bearde.
Formació
Vincent Herring - saxo alto, saxo
soprano, flauta i clarinet
Jon Faddis - trompeta
Jeremy Pelt - trompeta
Eric Alexander - saxo tenor
James Carter - saxo tenor, saxo baríton, flauta i clarinet
Steve Turre - trombó
Mike LeDonne - piano i teclats
Kenny Davis - contrabaix
Carl Allen - bateria
Nicholas Bearde - narracions
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Grups i ARTISTES
Jazz - The Story. Celebrating
100 years of jazz recording
Vincent Herring (Kentucky, 1964)
Saxofonista i flautista foguejat a la big
band del llegendari vibrafonista Lionel
Hampton. Posteriorment ha treballat
amb músics no menys històrics com
Nat Adderley, Art Blakey, Horace Silver,
Jack DeJohnette, Larry Coryell, Freddie
Hubbard, Dizzy Gillespie, Carla Bely o
Phil Woods. També ha estat convidat
per Wynton Marsalis al Lincoln Center i
per Jon Faddis al Carnegie Hall de Nova
York.
James Carter (Detroit, 1969)
És considerat per la revista Down Beat com un dels millors saxofonistes de l’era
moderna del jazz. Abans de propulsar-se amb els seus projectes personals va estar apadrinat pel trompetista Lester Bowie i ha enregistrat a discos de Juliis Hemphill, Cyrus Chestnut, Wynton Marsalis, Dee Dee Bridgewater, World Saxophone
Quartet i Mingus Big Band, entre d’altres.
Eric Alexander (Nova York, 1968)
Quan va guanyar el segon premi a la Thelonious Monk International Jazz Competition l’any 1991, el seu nom va començar a projectar-se arreu del planeta jazz.
Músics com Ron Carter o Pat Martino es van interessar en comptar amb ell. Ha
estat el saxofonista de capçalera del veterà Harold Mabern, home de confiança del
trompetista Tom Harrell, i un músic brillant i d’elegància exquisida en els projectes
que ell mateix ha liderat.
Jon Faddis (Oakland, 1953)
Apadrinat pel propi Dizzy Gillespie i pel trompetista de Stan Kenton, Bill Catalano,
Faddis és probablement l’hereu més fidel d’esperit i de concepte de l’escola Dizzy. Les big bands de Lionel Hampton, Thad Jones i Mel Lewis l’han tingut com
a primer trompeta. Solistes com el propi Duke Ellington, productors com Quincy
Jones, crooners com Frank Sinatra i llegendes del rock com The Rolling Stones o
del funky com Kool & The Gang han dipositat una confiança absoluta en la seva
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Grups i ARTISTES
bufera. Nominat al Grammy en diverses ocasions, és un dels músics de jazz més
punyents i versàtils de la seva generació.
Jeremy Pelt (Califòrnia, 1976)
Jeremy Pelt és un dels grans trompetistes del jazz actual, músic de factura clàssica que segueix el camí traçat pels grans de l’instrument de pistons. Va néixer
a Califòrnia el 1976 i es va formar al prestigiós Berklee College of Music. Pelt ha
guanyat en dues ocasions el Premi al Millor Trompetista de l’Any atorgat per la revista Down Beat i ha col·laborat amb artistes de la categoria de Frank Wess, Ravi
Coltrane, Vincent Herring, Ralph Peterson, Frank Foster, Wayne Shorter o l’orquestra del Village Vanguard.
Steve Turre (Omaha, 1948)
Fill de pares mexicans i nord-americans, va créixer a Califòrnia absorbint tot tipus
de músiques, des del mariachi fins el blues i el jazz. L’any 1972 va entrar a formar
part de la banda de Ray Charles i, poc després, de la mà de Woody Shaw es va
incorporar als Jazz Messengers, del bateria Art Blakey. Altres noms de primera rellevància amb els que ha destacat són Dizzy Gillespie, Herbie Hancock i Tito Puente. La seva carrera va donar un tomb quan coneix Roland Kirk, qui el va iniciar
en l’estudi sonor dels cargols de mar. Posteriorment es va incorporar a la Brass
Fantasy de Lester Bowie fins que l’any 1984 entra a formar part de la llegendària
Saturday Night Live Band.
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Grups i ARTISTES
Christian Scott aTunde Adjuah
Dissabte 8 de juliol

21 h

Així com hi ha una Nova Orleans abans
i després de l’huracà Katrina, el jazz del
segle XXI també ha viscut una revolució
amb l’aparició de la figura del trompetista Christian Scott aTunde Adjuah.
Fill de la ciutat que va propiciar el naixement del jazz, i d’on provenen trompetistes que han marcat la història del
gènere com Louis Armstrong o Wynton Marsalis, Scott ha estat el revulsiu
més sorprenent en l’era contemporània
d’aquesta música. Nebot del llegendari
saxofonista Donald Harrison, ha estat
un músic proverbial a l’hora de maridar
la tradició amb l’actualitat i fer conviure
els registres clàssics del gènere amb les
sonoritats del hip hop i les seves derivades més urbanes i elèctriques. No en
va, el baixista Marcus Miller el va reclutar l’any 2009 per a fer la revisió del
“Tutu” de Miles Davis. A més, la seva
figura va inspirar el personatge de Delmond Lambreaux a l’aclamada sèrie de
televisió “Treme”.

mòniques del jazz amb la determinació
d’abraçar tantes formes, llenguatges i
cultures musicals com sigui possible.
Formació
Christian Scott aTunde Adjuah trompeta, reverse flugel i sirenette
Logan Richardson - saxo
Zaccai Curtis - piano i teclats
Luques Curtis - baix
Corey Fonville - bateria

El lligam amb els orígens es va fer més
evident quan l’any 2012 va completar el
seu nom amb aTunde Adjuah, els cognoms dels seus avantpassats. El títol de
la seva proposta, ‘Stretch Music’ és una
declaració d’intencions i ens mostra
la seva clara voluntat de, sense deixar
de banda la tradició, sonar tant actual
com el hip hop. aTunde estira les convencions rítmiques, melòdiques i har-
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Grups i ARTISTES
The JB’s James Brown
Original Band
Dissabte 8 de juliol

23 h

Com a derivat del jazz, el funk és la
festa del ritme per excel·lència. I si es
tracta de funk no hi ha en el panorama
actual cap banda més legitimada que
la que manté viva el llegat del padrí del
gènere, James Brown. Sota la direcció
musical des de 1976 del trombonista
Tyrone Jefferson, un dels artífexs de
l’espectacular so de la banda de soul i
funk més brillant del món, l’espectacle
ofereix el repertori íntegre dels concerts de James Brown. Tretze músics
en escena amb una secció de metalls
imponent on hi sobresurt la figura del
trombonista Fred Wesley i amb la veu
carismàtica i poderosa de Marta High,
vocalista de JB’s des de 1964.
Aquest projecte, l’únic avalat i recolzat
per la família de James Brown mitjançant la James Brown Family Foundation, compta també amb Danny Ray,
mestre de cerimònies de James Brown
des de 1960, el baixista Fred Thomas
i el bateria Tony Cook, secció de ritme
original de The JB’s des de 1976. Al seu
costat s’hi uneixen un farcell de músics
impressionants, a més de la veu de
Cynthia Moore, que és tota una revelació. Tots els ingredients necessaris per
a convertir aquesta nit en una vetllada
tan trepidant com inoblidable en nom
del que segueix sent, tot i la seva mort,
el padrí del funk.

Formació
Danny Ray - the Capeman/Emcee
Chris Rob - veu
Martha High - veu
Fred Wesley - trombó
Tyrone Jefferson - trombó
Jeff Watkins - saxo
Fred Thomas - baix
Hollie Ferris - trompeta
Joe Collier - trompeta
Tony Cook - bateria
Cynthia Moore - veus
George «Spike” - percussió
Keith Jenkins - guitarra
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Grups i ARTISTES
Dianne Reeves

Diumenge 9 de juliol

22 h

Guanyadora de cinc premis Grammy i
considerada la millor vocalista de jazz
de l’actualitat, Dianne Reeves posa el
punt final al Vijazz 2017 d’una forma
elegant i exquisida amb els temes del
seu darrer àlbum d’estudi, ‘Beautiful
Life’. Un treball en el qual reivindica una
visió positiva i meravellosa del miracle
de la vida i que li ha tornat a valdre un
Grammy en la seva carrera. Reeves és
l’única cantant que ha obtingut aquest
guardó per tres gravacions consecutives.
Nascuda a Detroit l’any 1956, Dianne
Reeves va ser descoberta pel trompetista Clark Terry quan encara anava
a l’escola i des de finals de la dècada
dels setanta fins ben entrat els vuitanta
es va foguejar al costat del músic i productor Billy Childs. A la dècada dels noranta es converteix en artista Blue Note,
un dels segells de primera rellevància
dins la història del jazz, i els seus discos
mostren l’ampli ventall de registres i estils que domina amb una tècnica vocal
impecable i un excel·lent gust a l’hora
d’escollir els músics que l’acompanyen.
L’any 2005 la seva participació a la banda sonora de la pel·lícula “Good Night
and Good Luck”, protagonitzada per
George Clooney, va suposar una nova
empenta comercial a la seva carrera i
que la seva veu fos valorada més enllà
de l’estricte àmbit del jazz.

La publicació l’any 2015 del disc ‘Beatiful Life’ va suposar el seu retorn als
estudis de gravació després de cinc
anys. I ara visita el festival Vijazz en
una ocasió única de veure-la en directe
i constatar com segueix regnant en la
categoria de les Grans Dames del jazz
actual.

Formació
Dianne Reeves - veu
Peter Martin - piano
Romero Lubambo - guitarra
Reginald Veal - baix
Terreon Gully - bateria
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Grups i ARTISTES
Violetta Curry & Jaume
Vilaseca Trio
Divendres 7 de juliol

21 h

Nascuda a Filadèfia (EUA), Violetta
Curry ha viscut gran part de la seva
vida adulta a Catalunya, però la seva
música segueix arrelada a la tradició de
la música negra de la ciutat americana.
Formada en el jazz, el soul i el gòspel, la
proposta que ens presenta és un viatge
pel repertori dels grans del gènere de la
mà del trio jazzístic del pianista Jaume
Vilaseca.
Formació
Violetta Curry - veu
Jaume Vilaseca - teclats
Dick Them - contrabaix
Ramón Díaz - bateria
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Grups i ARTISTES
Joan Chamorro presenta
La màgia de la veu
Dissabte 8 de juliol

21 h

Seguint l’estela del disc original ‘La màgia de la veu’, Joan Chamorro presenta
un nou episodi del seu projecte amb les
veus d’Andrea Motis, Rita Payés, Alba
Armengou, Alba Esteban, Elia Bastida
i Abril Saurí. A través d’aquestes sis
joveníssimes cantants i instrumentistes,
l’ensamble de Joan Chamorro ha preparat un repertori on la veu és la protagonista principal però en el qual la part
instrumental també hi té un paper molt
important, amb arranjaments per a una
petita big band escrits especialment per
Joan Monné.

Formació
Andrea Motis - veu i trompeta
Rita Payés - veu i trombó
Alba Armengou - veu, saxo i trompeta
Alba Esteban - veu i saxo
Elia Bastida - veu, saxo i violí
Abril Saurí - veu
Josep Traver - guitarra
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Grups i ARTISTES
Mayte Alguacil

Diumenge 9 de juliol

21 h

La vocalista madrilenya ens presenta el
seu segon treball com a líder, Trave’lin’
Light, que ha confirmat els millors auguris que havia mostrat amb el seu debut
Day by Day. Amb referents contemporanis que van d’Anita O’Day a Chet
Baker, Alguacil exhibeix una elegància,
frescor i personalitat que concedeixen
a la seva proposta un atractiu realment
especial. A més, l’associació amb músics de primera magnitud com el saxofonista Enrique Oliver, el contrabaixista
portuguès Pedro Campos i el guitarrista
Jaume Llombart li concedeix un escalf
sonor fet a mida.
Formació
Mayte Alguacil - veu
Enrique Oliver - saxo
Jaume Llombart - guitarra
Pedro Campos - contrabaix
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altres espais de concerts
Espai Lounge Vallformosa
Espai distès i de descans amb un seguit de DJ que proposaran una altra visió de la música jazz, amb electro-swing i nu-funk. I tot, amb una copa a la mà dels millors vins i caves
de Vallformosa i Domènech Vidal.

Food&Jazz
Com a novetat, en aquesta onzena edició del festival Banc Sabadell Vijazz Penedès les
escoles de música de la Vegueria Penedès oferiran també concerts de jazz durant tot el
cap de setmana. Com no podia ser d’una altra manera, acompanyats de la millor gastronomia de proximitat.
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informació pràctica i Escenaris
Escenari Jaume I

Escenari principal del Vijazz
Ubicació: Plaça de Jaume I. Vilafranca del Penedès
Aforament: 3.000 persones en total, de les quals 1.800 són en cadira
- Els concerts són gratuïts per a tothom que vulgui estar de peu.
- En cas de voler accedir a la zona de cadires serà necessari entregar el val cadira
que s’adjuntam amb els tiquets de degustació (tiquet d’11 euros que inclou 3 		
degustacions i una copa de Riedel).
- La zona de cadires té un aforament limitat. Un cop esgotada la seva capacitat, la
possessió del val no donarà dret a seure.
- L’accés a cadires estarà obert a partir d’una hora abans del concert.
- L’espai de cadires no es buida entre concerts. Aquells que vulguin quedar-se i
esperar a la propera actuació podran fer-ho sense haver de deixar el seient que ja
ocupaven.
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informació pràctica i Escenaris
Espai Cava

Ubicació: Claustre de Sant Francesc
Adreça: Carrer de Sant Pere, 3. Vilafranca del Penedès
Horari dels concerts: 21h
Els concerts tindran un preu de 13 euros, 10€ per l’entrada i 3€ de donatiu a l’Associació
Ginesta de Vilafranca que lluita contra el càncer de mama. Les entrades es podran adquirir al web del festival (vijazzpenedes.com) i a la taquilla central situada a la Rambla Sant
Francesc.

Sala Arcs

Adreça: Carrer Comerç, 40. Vilafranca del Penedès

Cal Figarot: Vermut Jazz

Adreça: Carrer del General Prim, 11. Vilafranca del Penedès

Grill Nou

Adreça: Rambla de la Nostra Senyora, 49. Vilafranca del Penedès

Carrers centre vila

Ubicació: zona centre de Vilafranca del Penedès

Plaça Food&Jazz

Adreça: Rambla de Sant Francesc. Vilafranca del Penedès
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fira de vins i caves
calendari d’activitats
Dilluns 3 de juliol
20 h Sopar inaugural Banc Sabadell Vijazz Penedès

Divendres 7 de juliol
Des de les 17:30 h i fins les 01.00 h
Fira de vins i caves
								Plaça Food&Jazz
Des de les 18 h i fins les 00.00 h

Maridatges

Des de les 00:00 h a les 01.00 h 		

Maridatges nocturns

Dissabte 8 de juliol
Des de les 17:30 h i fins les 01.00 h
Fira de vins i caves
								Plaça Food&Jazz
Des de les 10 h i fins les 00.00 h

Maridatges

Des de les 00:00 h a les 01.00 h 		

Maridatges nocturns

Diumenge 9 de juliol
Des de les 17:30 h i fins les 00.00 h
Fira de vins i caves
								Plaça Food&Jazz
Des de les 10 h i fins les 00.00 h

Maridatges
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activitats
Sopar inaugural
Aquest sopar tindrà lloc quatre dies abans de l’inici del festival, el dilluns 3 de juliol, per
tal de donar el tret de sortida a les activitats i concerts que es desenvoluparan al llarg
dels tres dies del Banc Sabadell Vijazz Penedès.
L’àpat, com requereix l’ocasió i com no podia ser de cap altra manera, anirà maridat amb
vins i caves del Penedès per començar a tastar el que els visitants podran trobar a la Fira
de Vins i Caves del festival.
Més endavant es detallarà més informació sobre el lloc, l’hora i els assistents al sopar.
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activitats
fira de vins i caves
Més de 40 cellers i bodegues del Penedès portaran les seves millors referències de vins i
caves a l’espai de tast del Festival Banc Sabadell Vijazz Penedès. Rosats, blancs, negres,
clàssics i dolços penedesencs deleitaran els paladars de totes les persones que s’acostin
a la Fira.
A més, a l’Espai Lounge i a la plaça Food&Jazz els visitants podran gaudir en un ambient
més distès del millor jazz maridat amb vins i caves del Penedès.
Preu		 11€
Venda		

A través del web de Vijazz (www.vijazzpenedes.com) i del TR3SC
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activitats
Plaça food&jazz
En el marc del desè aniversari del Banc Sabadell Vijazz Penedès, l’any passat es va estrenar el nou espai plaça Food&Jazz. L’edició d’enguany del festival repeteix l’aposta clara i
original per la gastronomia de qualitat i de proximitat.
A la plaça Food&Jazz també s’hi organitzaran espais per a maridatges i tastos amb vins i
caves del Penedès, acompanyats de la música de jazz de petit format que anirà rotant a
l’escenari de la mateixa plaça.
		

Lloc 		

Rambla de Sant Francesc

‘Elles & Jazz’ a l’espai cava
El claustre renaixentista de Sant Francesc ens acosta un any més a propostes de música
jazz protagonitzades per dones. Aquest espai és una proposta solidària on una part del
preu de l’entrada es destinarà a l’Associació Ginesta de Vilafranca, que lluita contra el
càncer de mama.
L’espai oferirà, amb el tiquet d’entrada, 3 copes de cava rosat dels expositors del Vijazz
maridades amb maduixes. A l’entrada et donen una copa que a la sortida s’ha de retornar.
		

Lloc		

Claustre de Sant Francesc

		Preu		13 euros
				
10€ + 3€ de donatiu a l’Associació Ginesta de Vilafranca
		
Venda		
				

Web del Vijazz (vijazzpenedes.com), TR3SC i la taquilla central
situada a la Rambla Sant Francesc
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activitats
espai lounge Vallformosa
Una zona distesa i de descans on poder-hi reposar una estona i conversar amb una copa
a les mans. Durant els tres dies un seguit de DJs proposaran una altra visió de la música
jazz, amb electro-swing i nu-funk, per acompanyar els vins i caves de Vallformosa i Domènech Vidal.
		

Lloc 		

Rambla Nostra Senyora

VERMUTJAZZ
Enguany proposem un espai exclusiu on fer-hi el vermut acompanyats del millor jazz en
un ambient relaxat.
		Lloc		Cal Figarot
				
Carrer del General Prim, 11, Vilafranca del Penedès
		

Quan		

Dissabte 8 de juliol a les 13 h
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activitats
Sales de tast
Vist l’èxit aclaparador de les edicions anteriors, enguany hi ha programats 26 tastos i
maridatges que tindran lloc a la Sala de Tast Ametller Origen i a la Sala de Tast TR3SC,
situades a la Rambla Sant Francesc.
Totes les referències de vins i caves aniran acompanyades de productes de gran qualitat per intensificar els seus sabors. Hi haurà maridatges amb productes selectes com
les anxoves, el foie, pernils, sushi o formatges. I, un any més, els més agosarats podran
participar dels tastos nocturns, maridats amb literatura eròtica.

Tastos i maridatges Vijazz 2017
Dinar Especial Vijazz 2017: 6 plats, 6 postres, 6 vins
A través d’una seguit de plats i diverses degustacions de diferents productes, repassarem
moltíssimes combinacions de maridatges, tots especials, curiosos i d’excel·lent qualitat.
Com no podia ser d’una altra manera, degustarem el millor dels nostres productes amb
una selecció de vins del Penedès expressament pensada per aquesta ocasió. Descobrirem maridatges de contrast i de sinèrgia. Descobrirem productes que mai hauríem pensat
de casar, i finalitzarem el dinar amb una degustació de dolços i cafè Novell.
		
Horari
				

Divendres 7 de juliol, 14.00 hores
Dissabte 8 de juliol, 14.00 hores

22

activitats
Sales de tast
Pernils amb DO & les cares del xarel·lo
Es provaran 5 pernils ibèrics diferents de 5 DOs reconegudes, com ara Jabugo, Teruel,
Guijuelo, Pedroches o Huelva, i s’explicaran en què s’assemblen, en què es diferencien
i moltes altres curiositats, com què menja cada porc per engreixar-se. Tot això, s’acompanyarà dels millors vins i caves penedesencs.
		
Horari		
				
				

Divendres 7 de juliol, 18.00 hores
Dissabte 8 de juliol, 00.00 hores
Diumenge 9 de juliol, 18.00 hores

Relats per adults, menjars afrodisíacs & vins i caves rosats
La nit cau a Vilafranca del Penedès. L’ambient és immillorable a la capital del vi i a aquesta hora arriba el maridatge més divertit, esperat i atrevit del Vijazz 2017. En aquesta
proposta de tast a mitjanit, s’oferirà una selecció de diversos vins rosats i un escumós
també rosat, acompanyats d’una teatralització d’un conte eròtic. Una experiència picant i
divertida!
		
Horari
				

Divendres 7 de juliol, 00.30 hores
Dissabte 8 de juliol, 00.30 hores

Sushis & les cares del xarel·lo
En aquest maridatge es proposa un mix de gastronomia japonesa amb els millors vins
penedesencs de la varietat xarel·lo. Es tastaran 5 peces de sushi elaborades de manera
artesanal per un restaurant especialitzat en gastronomia japonesa, alhora que es farà un
recorregut a través de 5 anyades diferents per aprendre sobre l’efecte del pas del temps
en els vins i caves. Una barreja catalano-nipona d’allò més sorprenent!
		
Horari
				
				

Divendres 7 de juliol, 19.00 hores
Dissabte 8 de juliol, 18.00 hores
Diumenge 9 de juliol, 22.00 hores

Foies: diferències entre micuit, entier, mousse, bloc i parfait & vins i caves del
Penedès
El foie és present a la nostra terra des de fa més de 500 anys i la cuina catalana va adquirir la tradició de consumir-lo en diferents formes. Un tast 100% català, amb productes de
qualitat gourmet. Es degustaran 5 tipus de fetge d’ànec de la millor qualitat maridats a la
perfecció amb 5 vins i caves del Penedès. Una explosió de gustos, olors i textures!
		
Horari
				
				

Divendres 7 de juliol, 00.00 hores
Dissabte 8 de juliol, 19.00 hores
Diumenge 9 de juliol, 23.00 hores
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activitats
Sales de tast
Formatges catalans & vins i caves amb Xerigots
Un maridatge de formatges i vins dirigit per un sommelier que, a través d’una sel·lecció
de formatges artesans de Xerigots, endinsarà els assistents a la geografia dels Pirineus.
Xerigots es mira el Pirineu com a entitat física i no política. No hi ha fronteres, només
muntanyes i paisatge. El clima i el relleu transmet quelcom a la sel·lecció de formatges
que la fa especial. El caràcter que composa aquest massís es transforma en una melodia
de sabors, textures i emocions que ens duu per un instant al bressol de la vall.
		

Horari		

Divendres 7 de juliol, 20.00 hores

Formatges del Pirineu & vins i caves amb Xerigots
Un maridatge de formatges i vins dirigit per un sommelier que a través d’una selecció de
formatges artesans de Xerigots, endinsarà als assistents a la geografia dels Pirineus.
Xerigots es mira el Pirineu com a entitat física i no política. No hi ha fronteres, només
muntanyes i paisatge. El clima i el relleu transmet quelcom a la selecció de formatges
que la fa especial. El caràcter que composa aquest massís es transforma en una melodia
de sabors textures i emocions que ens du per un instant al bressol de la vall o les cledes
estivals de l’alta muntanya.
		

Horari

Dissabte 8 de juliol, 20.00 hores

Formatges blaus & vins i caves amb Xerigots
En aquest tast, es maridaran diferents vins del Penedès amb una degustació exclusiva
de formatges blaus Xerigots. Es descobrirà, entre altres, que el tret distintiu dels formatges blaus són les vetes blaves del seu interior. Es degustaran formatges de Xerigots de
diferents tipus. Un maridatge pels valents, amb diversos formatges blaus. Un tast de
rock’n’roll!
		

Horari

Diumenge 9 de juliol, 19.00 hores

Fumats: salmó, bacallà, magret d’ànec trufat, ous de lumpa i truita de riu
El fumatge és una tècnica culinària que consisteix a sotmetre els aliments al fum provinent de focs fets amb fusta de poc nivell de resina. En aquest maridatge especial del
Vijazz 2017, es tastaran 5 fumats (tots cuits amb diferents tècniques internacionals) amb
5 vins i caves del Penedès.
		
Horari		
				
				

Divendres 7 de juliol, 21.00 hores
Dissabte 8 de juliol, 21.00 hores
Diumenge 9 de juliol, 21.00 hores

24

activitats
Sales de tast
Anxoves seleccionades & vins, caves i clàssics del Penedès
L’anxova, com a producte gourmet, té una elaboració molt semblant a la del vi, gràcies
a la tasca dels mestres anxovers, que és fonamental per garantir els paràmetres d’excel·lència, textura i sabor que defineixen l’Anxova de l’Escala. Es descobrirà quin és
el procés per seleccionar la millor peça, tot tastant els millors vins, caves i clàssics del
Penedès.
		
Horari
				

Divendres 7 de juliol, 22.00 hores
Dissabte 8 de juliol, 22.00 hores

Caves de 9, 12, 24 i 36 mesos & embotits Mitjans
Aquest tast de caves és realment un dels imprescindibles del Vijazz 2017. Es degustarà
una magnífica selecció de diversos caves del Penedès, els quals tindran diverses criances, i s’estudiarà l’efecte del pas del temps en el carboni de les ampolles. Experimentem
les mateixes sensacions amb un cava jove que amb un de 15 o 30 mesos? Els podem
identificar a cegues? Un tast per posar-se a prova i on res és el que sembla.
		
Horari		
				
				

Divendres 7 de juliol, 23.00 hores
Dissabte 8 de juliol, 23.00 hores
Diumenge 9 de juliol, 20.00 hores

Aperitius i digestius: les diferències entre les propietats del vermut i del bitter
Un tast especial del Vijazz 2017 on s’ensenyaran les característiques i variants del vermut, tot combinant-les amb les del bitter, que té unes propietats completament contràries: ajuda a digerir!
		
Horari		
				

Dissabte 8 de juliol, 13.00 hores
Diumenge 9 de juliol, 13.00 hores

Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir a través de la pàgina web fins a exhaurir places: www.vijazzpenedes.com
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altres activitats
Enojazz
Concert de jazz maridat amb referències de vins Torres.
		
Data		
Dijous 6 de juliol a les 22 h
		Lloc		Vinseum

Assaig obert dels Castellers de vilafranca
		
		

Data		
Lloc		

Divendres 7 de juliol a les 21.30 h
Plaça de la Vila

vermut jazz
Degustació de vermut ameninitzada amb concerts en directe.
		
Data		
Dissabte 8 de juliol a les 13 h
		Lloc		Cal Figarot

clàssics cars
		
Data		
Diumenge 9 de juliol a les 10 h
		
Lloc		
Carretera del vi (Sortida: Sant Martí. Arribada: Sitges, passant
				per Vilafranca).
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VIJAZZ EXPERIENCe
I pels amants del jazz...
Enguany com a novetat aquells més fanàtics del jazz podran disfrutar d’una promoció
especial per gaudir del concert inaugural del Banc Sabadell Vijazz Penedès de la manera
més exclusiva.
Coincidint amb el centenari de la publicació del primer disc de jazz, el festival obrirà el
divendres 7 de juliol amb l’espectacle Jazz-The Story. Celebrating 100 years of jazz recording, a càrrec d’un conjunt nord-americà format per alguns dels millors exponents del
jazz internacional actual. Els membres de la banda, reunits expressament per l’aniversari, han treballat amb artistes de l’alçada de Ray Charles, Art Blakey, Frank Sinatra o The
Rolling Stones.
Per celebrar-ho, el Vijazz t’ofereix la possibilitat de ser testimoni del primer concert de la
gira europea del conjunt nord-americà amb la súper Vijazz Experience, que inclou:
- Menú degustació al restaurant El Cigró d’Or
- Cadira reservada pel concert Jazz-The Story a la grada VIP, al Palau Baltà
- Accés al backstage amb els artistes
- Copa Riedel amb 3 degustacions a la Fira de Vins
Les entrades tenen un preu de 130 euros i es poden adquirir a través de la web del festival: www.vijazzpenedes.com
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informació pràctica
ubicació dels espais
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el festival en xifres
El festival en xifres
Des de la seva primera edició, el Banc Sabadell Vijazz Penedès ha tingut una important
assistència de públic en totes les seves activitats. El número de visitants, a més a més,
ha experimentat un creixement anual important, fins a arribar a consolidar la xifra de
50.000 persones de les darreres edicions.

Assistents als concerts
L’assistència als concerts sempre ha estat massiva, augmentant de forma exponencial
el 2011 amb la incorporació d’un segon escenari. Actualment, la capacitat de l’escenari
principal de Jaume I és superior gràcies a l’ampliació que es va fer amb la incorporació
d’una grada lateral més gran. També s’ha ampliat l’oferta i, per tant, l’aforament, programant concerts en diferents espais i locals de la ciutat.
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el festival en xifres
Degustacions servides
Aquesta és una de les xifres que ha tingut
una evolució més clara: des de les 20.000
degustacions servides en la primera edició,
s’ha passat a les 69.000 de 2016. Aquest
augment radica bàsicament sobre tres
punts: l’increment de visitants, la necessitat
de disposar de tiquet per accedir a la zona
de cadires dels concerts i l’atracció d’un
públic interessat en la cultura del vi.
Any rere any, aquesta fira s’ha consolidat
com una fira de qualitat i de referència, tant
pel suport de Riedel, que aporta totes les
copes per les degustacions, com pel nivell
dels més de 40 expositors i de les aproximadament 330 referències de vins i escumosos
presents a la fira.

30

patrocinadors i col·laboradors
El Banc Sabadell Vijazz Penedès és una iniciativa de Tastavins Penedès, realitzada en
col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el Consorci Penedès Denominació d’Origen, el Consell Regulador del Cava i el suport de nombrosos patrocinadors
públics i privats, entre els quals destaca com a principal el Banc Sabadell.

PATROCINADORS PRINCIPALS:

PATROCINADORS ESPECIALS:

PATROCINADORS:
Vilamòbil

MITJà OFICIAL:

MITJANS COL·LABORADORS:

AMB EL SUPORT:

COL·LABORADORS:
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vijazzpenedes.com
Premsa/protocol
Natalia Rubio
natalia.rubio@giny.cat
93 368 71 55
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