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ElComentari
Jordi Coca

Una síndrome és el
conjunt de símpto-
mes d’una malaltia.

Ja se sap que hi ha la sín-
drome de Down, que supo-
sa un cert retard mental, o
la d’Estocolm, que explica
l’estat psicològic en què la
víctima desenvolupa ten-
dresa pels agressors, o la
síndrome d’Asperger, que
es refereix a un trastorn
generalitzat del desenvolu-
pament. I n’hi ha més. Ara,
però, proposo que parlem
de la síndrome de Montilla,
que per extensió també es
podria dir de Montilla-PSC.
¿I què ens vindria a dir una
malaltia amb aquest nom?
Doncs amb tots els respec-
tes per al nostre president,
vindria a dir un lent desco-
briment de la veritat, tan
lent que mai no arriba a al-
birar la veritat completa.
En tot cas, un nom o altre
hem de posar a l’experièn-
cia de descobrir a poc a
poc la dimensió de la presa
de pèl de què som víctimes
els catalans des de fa tres-
cents anys.

Montilla, que tal com he
dit alguna vegada, haurà

La síndrome de Montilla
de decidir si és un patriota
o un home de partit –tot-
hom que té un càrrec de
relleu a Catalunya ha
d’acabar decidint sempre
el mateix–, s’ha trobat que
a Madrid ni se l’escolten.
Més ben dit: silencien les
seves queixes, l’aconten-
ten amb bones paraules, li
fan mil somriures i quan
torna a casa s’adona que ja
no du la cartera. Aquestes
coses, per molt que te les
expliquin, mai no les
aprens del tot si no és do-
lorosament i en la pròpia
carn.

El PSC ha estat massa
temps encantat governant
les espanyes i dedicat a la
política municipal. En el
fons no volia saber res de
Catalunya. Ara, però, co-
mença a entendre de què
va la cosa. I veuen que no
va de broma. L’estatut se’l
passaran per l’entrecuix,
les plurinacions són una
befa, les promeses se les
endú el vent. Si un dia co-
mences a veure tot això i
tanmateix no ho acabes
d’entendre, és que tens la
síndrome de Montilla.
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Bojospel jazz
Ornette Coleman, Richard Bona, Marcus Miller, Charlie
Haden i els Manhattan Transfer, al 39 Festival de Jazz

David Castillo
BARCELONA

Setmana boja de jazz la que
hem viscut a través del pri-
mer tram del Voll-Damm 39
Festival Internacional de
Jazz de Barcelona. L’Audito-
ri i el Palau han acollit alguns
dels clàssics d’un estil en per-
pètua evolució i que ningú ja
no dóna per mort.

Els Manhattan Transfer
van triomfar dimarts amb
un convincent concert de
dues hores que es va iniciar
amb Birdland, tema de Joe
Zawinul, que forma part del
repertori del quartet en ver-
sió cantada. Amb homenat-
ges a Ella Fitzgerald, Count
Bassie i Miles Davis, junts i
per separat, i amb un quar-
tet de músics de luxe, el grup
va repassar àlbums com
Mecca for Moderns i Brasil,
amb temes On the Boule-
vard i Soul Food To Go, amb
una Janis Siegel en forma.
Públic entusiasmat i ple fins
a la bandera.

El concert de l’any vin-
dria,però, l’endemàambl’ar-
ribada del mestre free Or-
nette Coleman. Públic selec-
te al Palau, amb col·lecció de
músics a la platea: Agustí
Fernández, David Mengual,
Omar Sosa, Albert Sanz...
Capaç d’interpretar un tema
de fa 50 anys, Lonely
Woman, com si l’hagués es-
crit ahir, Coleman va fer un
concert entre melòdic i har-
mònic, des del primer movi-
ment de la suite per a vio-
loncel de Bach fins a frescos
temes experimentals, tocats
amb rigor i elegància. Cole-
man no forma part de la his-
tòria de l’avantguarda sinó
que és l’avantguarda perso-
nificada, evanescent en la
constel·lació del seu quintet.
Amb pas curt, però amb el
saxo esmolat, Coleman es va
acomiadar d’un Palau lliurat
al seu art amb uns enigmà-
tics mots de pau: “Espero
que l’eternitat es convertei-
xi en humana”.

Més xerraire seria a l’en-
demà Richard Bona, una es-
trella mediàtica, que en un
doble concert amb Marcus
Miller,vaninvocar l’ànimade
Jaco Pastorius, el baixista de
Weather Report, mort ara fa
21 anys víctima d’una pallis-
sa. Bona va fer un concert in-
tens,ambpecesmemorables
com Suninga, Ekwa Mwato
i un homenatge a Pastorius
novament al voltant de

Birdland. El plat fort vindria
amb Marcus Miller, acompa-
nyat d’una contundent sec-
ció rítmica i tres solistes de
vent. Miller, que va acompa-
nyar Miles en discos memo-
rables com Amandla, Tutu i
Siesta, es va marcar un con-
certapoteòsic,ambtemesde
Stevie Wonder, dos home-
natges a Miles, Jean Pierre i
Tutu, i una versió del Come
Together dels Beatles per

caure de cul. L’Auditori tre-
molava. Paraula.

El quartet de Charlie
Haden també es va mostrar
exquisidament clàssic tot i
provenir del free.La perla del
sobri i elegant concert va ser
novament Lonely Woman. I
com Coleman, Haden ens va
oferir un missatge: “Per
aconseguir la pau hem d’es-
forçar-nos per aconseguir la
bellesa”. Pau i jazz. ■

El savi Ornette Coleman va deixar bocabadat el Palau de la Música ■ MIQUEL ANGLARILL

de Francesca Cuzzoni, so-
prano temperamental per
sempre associada a algunes
de les creacions més su-
blims de Händel, però de
final misèrrim. La música
pleonàstica d’Agustí Charles
no va evitar caure en la mo-
notonia, amb línies vocals
de vol ras i massa temps
morts farcits per interludis a
càrrec del quartet de corda
titular, puntejats per ben
emmascarades cites hände-
lianes. El llibret de Marc Ro-
sich (la treballada dicció de
dos dels tres protagonistes
el va fer força comprensible)
tampoc oferia, entre vacuï-
tats i obvietats, una visió
gaire arrodonida d’una figu-
ra que dóna més joc. En tot
cas, el subtítol Esperpent
d’una veu i l’assignació del
rol de la soprano decrèpita a
un contratenor ja donava
pistes de les intencions últi-
mes dels creadors. L’energia
desplegada per Gerson Luiz
Sales evidenciava que, en
definitiva, la Cuzzoni va ser
la primera diva camp.

*
La Cuzzoni, D’AGUSTÍ CHARLES.
L’AUDITORI, 9 DE NOVEMBRE.

En paral·lel a la presèn-
cia catalana a Frank-
furt, epítom en massa

aspectes de la cultura ente-
sa com a simple aparador, el
coratjós equip del Festival
d’Òpera de Butxaca i Noves
Creacions maldava per de-
mostrar, amb els Dies
d’Òpera Catalana a Darms-
tadt, que la feina constant i
regular de la formiga pot ser
més profitosa a llarg termini
que el cant vistós de la ciga-
la. Per descomptat, com
sempre passa en aquests
casos, l’eco mediàtic va ser
ben limitat, tot i la proesa
que, objectivament, suposa
que la companyia d’un tea-
tre alemany estreni una
òpera en català.

Després del seu bateig en
un dels bressols de l’avant-
guarda musical de post-
guerra, La Cuzzoni es pre-
sentava en el marc del cer-
tamen en un muntatge
impecable tant en l’àmbit
escènic (Alfonso Romero)
com musical (Tobias Engeli).
El problema rau, tanmateix,
en la mateixa peça. Si fa
pocs dies era María Mali-
bran la llegenda del cant in-
vocada, aquí va ser el torn
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La diva ‘camp’
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