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Untast
dejazz

El nord-americà Maceo
Parker encapçala la
programació del Vijazz

Bernat Salvà
BARCELONA

El saxofonista nord-americà
Maceo Parker és la gran es-
trella de la primera edició
del Vijazz Penedès, que tin-
drà lloc a Vilafranca del Pe-
nedès a partir d’avui. Sota el
lema d’“el gran maridatge de
vins del Penedès i jazz”, du-
rant tot el cap de setmana es
podrà gaudir d’una fira de
vins i caves amb un cente-
nar d’expositors i d’una pro-
gramació musical amb figu-
res internacionals del jazz.

“Hem volgut fer una pro-
gramació prou variada amb
cinc pilars, cinc concerts a
la plaça, dels quals destaca
el de Maceo Parker, diu-
menge a la tarda”, explica
Miquel Bricullé. L’objectiu
de l’organització és que
entre el 30 i el 40% de la
gent que s’acosti a Vilafran-
ca durant el cap de setmana
(s’esperen unes 50.000 per-
sones) ho faci atreta per la
música. “Per això hem picat
bastant amunt amb un pro-
grama atractiu i ambiciós”,
destaca Bricullé. Maceo Par-
ker, peça clau del funk, el
rhythm & blues i el jazz, llu-

eix amb llum pròpia al festi-
val. Actua diumenge.

Però hi ha altres figures
destacades: el pianista no-
vaiorquès d’origen porto-ri-
queny Eddie Palmieri, que
actua avui amb l’Afro-Ca-
ribbean Jazz All Stars; el
saxo tenor Benny Golson
amb el seu quintent (demà);
el saxofonista italià Stefano
diBattista en formació de
quartet (demà), i l’altre con-
cert estrella d’aquest festi-
val, segons Bricullé, amb “un
dels músics més transcen-
dents de la història del jazz
recent”, el contrabaixista
Charlie Haden (demà).

Tots els concerts tindran
lloc a la plaça Jaume I de Vi-
lafranca. A més, hi haurà
quatre concerts d’artistes ca-
talans a la mateixa plaça,
tres Brass Bands que oferi-
ran cercavins pels carrers
del centre i dues jam sessi-
ons. Segons David Boada, di-
rector general de Vijazz Pe-
nedès, han volgut fer “una
apostaper laqualitat, tantde
les activitats de jazz com del
vi”, partint de la filosofia que
totes les activitats són gratu-
ïtes i concentrades durant
un cap de setmana. ■

La‘Naumon’
amollaamarres

La Fura dels Baus s’acomiada amb
un concert aquàtic de música barroca

Marta Porter
BARCELONA

La Naumon, el vaixell que
la Fura dels Baus ha con-
vertit en centre cultural flo-
tant, salpa del Port Vell per
iniciar una travessia que to-
carà port a Newcastle (An-
glaterra) i en un punt de la
costa del mar Negre, a Rús-
sia. Abans, però, i a tall de
comiat, Carlus Padrissa ha
preparat per al dia 30 un
concert barroc a la bodega,
el segon de música clàssica
que es fa en aquest escena-
ri després de l’exitós Orfeo
de Monteverdi.

“L’hem titulat Música
aquàtica perquè està inspi-
rat en l’obra Música aquàti-
ca de Händel”, explica el di-
rector. La direcció artística
ha anat a càrrec d’Àngel Vi-
llagrasa, que compta amb
una orquestra de cambra de
14 músics que combinen els
instruments antics amb els
moderns. “El concert pren
fragments musicals per re-
presentar els quatre ele-
ments: aigua, foc, aire i terra
–explica el músic–. Comen-
çarà amb l’obertura del Mes-
sies de Händel i seguirà amb
la Suite núm. 3 i fragments
de la núm. 1, a més de parts
del Quixot de Telemann i
peces de Vivaldi i Bach”.

A Newcastle i Rússia La

Fura presentarà un nou es-
pectacle, Naumàquia 3,
continuació del Naumà-
quia 2 que ja es va veure al
port de Barcelona, amb dos
personatges gegants, músi-
ca electrònica i molta il·lu-
minació. “I també inclou-
rem un un vídeo amb l’ac-
tuació d’aquesta Música
aquàtica”, conclou.

L’espectacle formapartde
la Tetralogia amfíbia que la
Fura dedica al nou mil·lenni.
“Si els dos primers especta-
cles parlaven de la creació i
les migracions, aquest va de
la memòria i ja estem prepa-

rant l’últim amb l’escriptor
Rafael Argullol sobre les divi-
nitats i el Riff”.

Tot plegat un canvi per a
La Fura, que ha venut el local
d’assaig per convertir el vai-
xell en centre de producció.
“Aquí hem muntat les dues
òperes que vam estrenar a
París, El castell de Barbabla-
va i Diari d’un desaparegut
–que al novembre vindran al
Liceu–”, apunta Padrissa, i
aquí preparen, per al 2010,
una “òpera francesa”, copro-
ducció de València i el Teatre
Mariinski, amb Valeri Gergi-
ev a la direcció. ■

Maceo Parker és una peça clau del jazz, el ‘funk’ i el
‘rhythm’n’blues’ dels EUA ■ VIJAZZ

La ‘Naumon’, amb vuit tripulants, navegarà fins a Anglaterra i
després farà el Mediterrani fins al mar Negre ■ CRISTINA CALDERER

Amalfitano
ielrisc

De vegades els suecs
tenim la sensació que
l’art d’avui es vesteix

amb massa cotilles. Un qua-
dre ha de tenir una mida de-
terminada, una novel·la, en-
tre 200 i 300 pàgines, i una
obra de teatre no ha de supe-
rar les dues hores. Encara,
per sort, hi ha escletxes que
ens permeten gaudir d’una
certa transgressió desmesu-
rada. El 2666 d’Àlex Rigola
representa una aposta cap a
això. Que ningú no s’espanti
per les cinc hores d’especta-
cle.The Coast of Utopia, l’obra
de Tom Stoppard guanyadora
de set Tony, dura vuit hores.
El mateix que Les Éphémères,
l’obra que el Théâtre du Soleil
d’Ariane Mnouchkine estre-
narà a Avinyó. Unes peces
que se’ns presenten amb tota
la complexitat del nostre dis-
córrer per aquest món i pre-
nen distàncies del fast-food
de masses. Justifiquen, a
banda, els milions d’euros
que costa un festival.

Això sí, tot això representa
un risc. I més quan parlem
des d’una ciutat massa aco-
modada i que es creu el melic
del món sense ser, potser, ni
la punta del dit gros del preu.
Celebrem, doncs, la progra-
mació del nou director del
Grec, Ricardo Szwarcer, tot i
que tampoc no cal proclamar
als quatre vents que el risc és
el seu objectiu. Més arriscat
hauria estat –i molt bo per al
país– encarregar la drama-
túrgia d’Olympia a mitjanit,
de Baltasar Porcel, estrenar
algun Brossa, algun Pau Miró,
algun Espriu. Un parellet de
textos catalans no basten.
Per molt que alguns s’hi en-
testin, la programació del
Grec presenta més noms an-
glosaxons i italians que no
pas catalans. I només cal
mirar què fan a Avinyó, Edim-
burg, o Berlín per veure on
tenen les coses clares.

El món és més fàcil d’expli-
car del que sembla. Amalfita-
no, un dels protagonistes de
2666, ho fa d’una manera bri-
llant, tot i parlar des dels lí-
mits de l’existència. Els suecs,
despistats de mena, ja se sap,
som ambaixadors de les cau-
ses perdudes.

El suec

Szwarcer parla de
risc, però més
arriscat hauria estat
estrenar un Espriu.
Un parellet de textos
catalans no basten

Andreu
Gomila




