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PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge

Necessites 

un pis al 

centre?
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ebo i Chucho. Tan semblants en algunes
coses i tan diferents en altres. Pare i fill
llueixen una perxa important i descarre-

guen cubanitat des dels seus enormes dits fins a les
tecles blanques i negres. Però mentre el fràgil Be-
bo, de 88 anys, ho fia tot a la subtilitat i l’elegància,
l’enèrgic Chucho es mou en coordenades més con-
temporànies amb nervi i trempera. Tots dos viatgen
actualment junts en la seva primera gira conjunta,
una gira que ha fet parada al festival Kesse de Tar-
ragona i al Teatre Grec, on la demanda del públic va
fer que al concert de dilluns passat se n’hi afegís un
altre la nit anterior.

Va arrencar Chucho Valdés acompanyat única-
ment per una potent i saborosa secció rítmica: Juan
Carlos Rojas a la bateria, Yaroldi Abreu a la percus-
sió i Lázaro Rivero al contrabaix. En aquest tram
inicial, el més llarg, el quartet de Chucho va tocar
amb ganes i virtuosisme repertori del gènere en el
qual l’expianista d’Irakere és mestre absolut: el
jazz llatí. Van començar per una suite amb material
de Duke Ellington i van seguir per una composició
dedicada a un altre il·lustre de les tecles com és Joe
Zawinul, l’encantadora melodia de Chorinho i un
imaginatiu número final protagonitzat pels percus-
sionistes.

En la segona part, i preparant el terreny per al que
havia de venir després, va sortir Mayra Caridad
Valdés, germana de Chucho, filla de Bebo i posse-
ïdora d’una veu exuberant i apassionada. Va cantar
el bolero Tres palabras i amb enceses improvisa-
cions vocals va preparar l’entrada a escena del seu
pare.

Bebo va aparèixer, tímid davant del públic dret, i
va obrir foc amb un set de piano bar com els que de-
via tocar als hotels d’Estocolm durant la seva llarga
hivernació. Entre altres peces, va interpretar la líri-
ca Marta, de Moisés Simons.

Al compàs de la graciosa Tea for two van incor-
porar-se altre cop Chucho i el seu quartet, i a partir
d’aquí l’emoció ja es va desfermar. Va tornar May-
ra per fer cantar al públic la inevitable Lágrimas ne-
gras i, com a colofó, Bebo i Chucho es van quedar
sols en el darrer bis per repetir la famosa escena de
la pel·lícula Calle 54, aquella en què els dos pianis-
tes es troben per tocar en dos pianos encarats La
comparsa, d’Ernesto Lecuona. Molta gent va que-
dar-se clavada a la cadira sense voler admetre que
el concert s’havia acabat.

A banda de la música, la segona nit barcelonina
dels Valdés no va quedar al marge de la gran apaga-
da: unes fugaces i puntuals baixades de tensió van
anar dotant el concert de suspens. I a més diuen que
Bebo Valdés ja s’havia quedat tancat en un ascen-
sor a Tarragona. Quina impressió li deu haver que-
dat de Catalunya en matèria d’infraestructures!
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música | bebo i chucho valdés

Dos pianos
� Lloc i dia: Teatre Grec (Barcelona). 23 de juliol.

JORDI MARTÍ

L’amfiteatre del Teatre
Grec de Montjuïc es con-
vertirà dilluns en una pista
de circ, una novetat impor-
tant que s’emmarca en la
primera Nit de Circ del
festival d’estiu de Barce-
lona. L’èxit o no de la ini-
ciativa marcarà el futur de
la proposta amb vista a no-
ves edicions del festival,
segons ha explicat aquesta
setmana el director del fes-
tival Grec, Ricardo Szwar-
cer. De moment, la venda
d’entrades funciona molt
bé i dijous se superava ja el
60%.

Abans de l’espectacle
nocturn, que començarà a
les 10 del vespre, per afa-
vorir que hi pugui assistir
un públic familiar, s’habi-
litaran als jardins del teatre
diferents espais que per-
metran que el públic es
traslladi per diferents es-
cenaris. En un d’ells hi ac-
tuarà la banda de música
francesa Au Près de ma
Blonde juntament amb la
companyia catalana De
Mortimers, que faran el
seu concert de percussió
amb el cos que van presen-
tar al Circ Cric fa uns anys.
Els sis joves també faran
de mossos de pista i aco-
modaran el públic. Per fer
la programació, s’ha tin-
gut en compte, segons Jor-
di Aspa, l’«equilibri» de

les tècniques de circ. Hi
haurà trapezi, a càrrec de
Míriam Edo, malabarisme
–Fernando Pose–, acrobà-
cies –companyia Insopor-
tés–, perxa –Zahicirco– i
equilibrisme, a càrrec de
Manuela Gracián. També
actuaran l’home orquestra
Guillem Sobrepera, Civi
Civiac –una fira d’època
amb jocs de participació– i
Txo Titelles, una interes-
sant companyia de Sant
Esteve de Palautordera.

El festival Grec estrena Nit de Circ

amb voluntat de continuïtat
Es farà dilluns durant quatre hores als jardins i a l’amfiteatre del Teatre Grec

� El festival Grec de Barcelona aposta aquest any
pel circ de carrer, una decisió que trenca una línia
de tres anys en què s’havien contractat circs amb lo-
na, com ara el Ronaldo i el Romanès. Pel nou direc-
tor del festival, Ricardo Szwarcer, portar circs amb
lona és car i, a més, «molt difícil» perquè no hi ha
espais habilitats a la ciutat, encara que no va descar-
tar portar-ne en futures edicions, ja que la direcció
del Grec aposta per una «política flexible» que no
obligui a un determinat format. L’anterior director,
Borja Sitjà, ja s’havia queixat de les dificultats
d’instal·lar circs a Barcelona.

� El festival Grec viurà dilluns la
primera Nit de Circ de la seva histò-
ria, una iniciativa dirigida per Bet
Miralta i Jordi Aspa, responsables de

De Mortimers, durant una actuació al Circ Cric, faran de mossos de pista. / QUIM PUIG

MARCEL BARRERA / Barcelona la fira de circ Trapezi de Reus i de la
companyia Escarlata Circus, que se-
rà una prova de foc per a futures edi-
cions. Durant quatre hores hi haurà
cercaviles i espectacles itinerants

que es faran als jardins del Teatre
Grec. A l’amfiteatre es presentarà un
espectacle de música i tècniques cir-
censes a càrrec de la companyia fran-
cesa Qüntet de Boeufs.

«Car i difícil»

n dels actes importants en
el marc de la commemo-
ració del centenari de la

Biblioteca de Catalunya ha estat un
concert amb músiques dels seus
fons documentals, en aquest cas
han estat peces del seu Manuscrit
454, integrat per obres del segle
XVI. Les obres d’aquesta època
interpretades per conjunts solvents
i especialitzats acostumen a crear
un clima fred, monòton, però que

U

de mica en mica, com en un cres-
cendo, es va animant a l’ensems
que creix l’acoblament i la segure-
tat dels intèrprets. El tomb es va fer
amb l’ensalada de Pere Alberch
Vila (1517-1582), El bon jorn, en
què es barregen temes profans i re-
ligiosos, idiomes i aires melòdics
diferents i que, francament, és
molt amena, com correspon al gè-
nere. Tot alternant obres només
instrumentals i només vocals, els
dos grups van tornar a concertar
fins a la fi de la sessió, en què van
bisar, amb molt bon criteri, un
fragment, ¡Sus, sus, no más dor-
mir!, de la coneguda ensalada La
Trulla, que va sonar molt millor
que a l’inici. Molt bé la corneta del
director del conjunt, Lluís Coll, i
també l’exhibició del percussio-

nista Marc Clos a Paxarico que vas
a la fuente. Un exquisit Fantasiant
Amor de Joan Brudieu sobre text
d’Ausiàs March va precedir dos vi-
llancets de Josep Gas. Al programa
de mà s’hi acompanyaven bona
part dels textos; algun d’ells, es-
curçats a l’hora d’interpretar-los.

La nit va ser amical i agradable
–tots els seients ocupats– i vam po-
der llegir les reflexions que la di-
rectora de a Biblioteca, Dolors La-
marca, escrivia sobre els seus fons
musical. L’estil dels dos conjunts
era més contemplatiu que agitat.
Vam passar així una vetllada plena
d’agradables músiques tot fent un
parèntesi a l’agitació del dia i cele-
brant en un lloc arrecerat de Barce-
lona un acte tan optimista com és el
del centenari d’una biblioteca.

música antiga | «la caravaggia i la colombina»

Plàcida celebració
� Programa: obres anònimes i de

diversos compositors del segle

XVI pel conjunt vocal La

Colombina i el conjunt

instrumental La Caravaggia.

Lloc i dia: Jardins de la Biblioteca

de Catalunya (Barcelona), 19 de

juliol

JORDI MALUQUER




