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Charlie Christian a l’ànima
i la constància d’uns
temps moderns per on
han passat renovadors
com Pat Metheny. Totes
aquestes èpoques i expe-
riències habiten dins la

una gota d’aigua dins
d’una bassa d’oli.

A la sala Tete Montoliu
de L’Auditori el guitarrista
Russell Malone va exhibir
el seu notable grau de
virtuosisme, agilitat i ele-
gància a les cordes. El ne-
oclassicisme del seu
swing el situa en un punt
intermedi entre Wes
Montgomery i George
Benson, amb l’essència de

N
it de contrastos la
del passat dijous en
matèria jazzística.

Servida la doble ració pel
mateix programador, la
factoria Mas i Mas, l’única
coincidència entre les
dues propostes va resultar
ser la formació de quartet.
En la resta d’aspectes es
van mostrar tan divergents
com la nit i el dia i tan dife-
renciats l’un de l’altre com

Crítica* jazz

De l’elegància a la disbauxa

PerePons

Gibson d’un Malone de
dits ràpids i fraseig seduc-
tor, amable i educat. Més
a prop del massatge sen-
sorial que del pessic emo-
cional.

En el pol oposat se situ-
ava el bolo del trombonis-
ta Frank Lacy en les proxi-
mitats subterrànies del
Jamboree. Foguejat entre
mestres heterodoxos com
Lester Bowie i focus

d’atenció de formacions
exemplars com la Mingus
Big Band, el que menys
preocupa Lacy són les for-
mes. Tant li fa bufar la
trompeta, el fiscorn com el
trombó, posar veu a una
balada o cantar un blues,
tot es conjuga en el seu
concepte disbauxat i anàr-
quic d’assimilar el jazz. Els
seus acompanyants, entre
ells un persistent Miguel

Ángel Chastang al contra-
baix, fan el que bonament
poden per no perdre’s en
el caos.
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Malone va exhibir
el seu notable
grau de
virtuosisme

ElComentari
Arnau Puig

E
ls caracteròlegs d’al-
tres temps procuraven
conèixer les persones

pel que se’n deia el caràc-
ter definit, el tarannà. Cre-
ien que aquest tret perso-
nal es tenia de naixement i
així van establir les tipolo-
gies. Es va arribar a pensar
que només mirant la figura
d’una persona i amb unes
poques paraules i algun
gest, un ja es podia fer una
idea de la confiança perso-
nal que podia merèixer un
individu. Caracteròlegs i
moralistes anaven absolu-
tament errats pel món i en
ells recau la responsabilitat
dels estralls que avui hi
ocorren. Les cartes morals i
estètiques que van escriure
només són vàlides per lle-
gir, perquè les persones no
són així: ni per la presència
ni pel tarannà és possible
fer-se’n la idea del que cal
esperar-ne.

L’explicació seria molt
senzilla: perquè el caràcter,
la manera de ser de cada
persona, no els fan uns ele-
ments biològics o antropo-
lògics arrelats a un indret,
sinó que qui elabora cada

Qüestió de gimcana
individu és la realitat en la
qual es troba i en la qual cal
enginyar-se i engiponar per
sortir-se’n. A molts dels
més atrevits se’ls afluixen
les cames quan s’han de
prendre certes decisions.
Altres en aparença menys
agosarats s’envalenteixen i
empenyen en veure la situ-

ació d’aiguabarreig en la
qual es troben i, sense
ordre ni consideració, apro-
fitant la totalitat de les
oportunitats i ocasions
d’acció, enfondeixen, caigui
o peti qui peti. Però el que
més sovint succeeix és que
els més lirons i nyèbits, con-
fonent-se enmig de les
cames dels combatents,
acaben situant-se en primer
lloc i, ja instal·lats, diuen
que són els millors i que la
direcció els correspon per
mèrits propis. Quin fracàs el
de la caracterologia!

El caràcter d’un
individu l’elabora
la realitat en la
qual es troba

Morelproductor
AlfredoRipstein

Redacció
CIUTAT DE MÈXIC

El cineasta mexicà Alfredo
Ripstein, un dels produc-
tors més prolífics del seu
país, va morir dissabte als
90 anys, després d’una festa
a casa seva de Ciutat de
Mèxic per celebrar el 65è
aniversari de casat. Ripstein
es va iniciar com a produc-

tor independent el 1950,
quan va fundar l’empresa
Alameda Films, amb la qual
va finançar més de cent
pel·lícules, com Principio i
fin, del seu fill Arturo, El ca-
llejón de los milagros, de
Jorge Fons, i El crimen del
padre Amaro, de Carlos
Carrera, nominada a l’Oscar
a la millor pel·lícula de parla
no anglesa el 2003. ■

Quiésfilldequi
enunaclonació?

Reus estrena ‘Una còpia’, la segona coproducció
d’aquesta temporada del CAER amb el Teatre Lliure

Teresa Bruna
BARCELONA

El CAER (Centre d’Arts Es-
cèniques Reus) torna a pro-
var la seva vocació ferma
d’entrar als cercles normals
de teatre des de la perifèria
i s’inscriu a l’Any de la Ci-
ència amb l’estrena d’Una
còpia, de la dramaturga an-
glesa Caryl Churchill.
L’obra, que s’estarà al Bar-
trina de Reus del 24 al 27
de gener, s’endinsa en un
tema científic i futurible
però ja a tocar: la clonació.
La dirigeix el jove drama-
turg, guionista i pedagog gi-
roní Jordi Prat i Coll (Eva
Perón, Obra vista, Senzi-
llament, coses de l’Ovidi...)
i els protagonistes són An-
dreu Benito i David Selvas.
És coproducció del CAER
amb el Lliure (la segona de
la temporada) i arribarà a
Barcelona el 7 de febrer.

L’argument parteix de la
clonació, però no per obrir
cap debat ètic. Se situa en
un moment actual futurit-
zat on la clonació ja és un
fet, és a l’abast de tothom i
no sorprèn ningú. L’interès
de l’autora és ubicar els per-
sonatges en aquest concep-
te i recrear les relacions
entre ells des d’un punt de
vista existencial. Però no ha
estat fàcil. Segons Jordi
Prat: “Churchill està en una
etapa de destrucció del llen-
guatge i l’obra ens arriba
sense comes, ni punts a
part ni majúscules. No hi ha

pistes, res és segur del tot.
Per això hem hagut de fer
un treball exhaustiu. Volem
plantejar bé les preguntes i
que la gent filosofi”.

Salter (Andreu Benito)
és el pare de Bernard 1, que
als 4 anys va ser clonat en
Bernard 2 i abandonat. El
segon conviu amb el pare.
Passats 30 anys, en una
edat emocional madura,
tots dos (David Selvas)
tenen preguntes a fer sobre
la identitat i la genètica.

L’obra es presenta en
cinc diàlegs molt intensos
on les emocions es desbor-
den però, tot i així, l’impor-
tant passa fora d’escena.
“És un thriller filosòfic que

enganxa des del primer mo-
ment”, explica Prat. L’acció
se situa a la casa del pare,
clonada en quatre espais
idèntics per separar i con-
centrar el duel amb els fills.

Per Selvas, que va flipar
amb el text, “és una obra al
servei de l’actor on no tot ve
des de dalt”. “Hem pogut
fer propostes des de baix
per voluntat del director”.
Selvas ha treballat per evi-
denciar certes diferències
gestuals entre els seus dos
personatges.

Una còpia té un final
sorpresa que deixa el públic
desconcertat: “Espero que
fins i tot molts vulguin tor-
nar per refer-la!”. ■

David Selvas i Andreu Benito mantenen un important duel interpretatiu ■ FERRAN MATEO

‘Unacòpia’no
plantejaundebat
ètic,ésun‘thriller’
filosòficambfinal
sorprenent


