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capaç d’oferir delicats pia-
níssims va fer creïble el
conflicte emocional de la
princesa etíop.

La subtilesa no és un
dels forts d’Elisabetta Fiori-
llo, i els seus registres dis-
pars creen algun ensurt.
Tant és, el tremp de la seva
Amneris és innegable, com
ho és la fermesa de l’Amo-
nasro de Joan Pons i l’auto-
ritat del Ramfis de Carlo
Colombara. En el centre hi
va haver Daniele Callegari,
assegurant la logística de
les escenes de masses, es-

perant amb paciència
d’usuari de Renfe que el
seu tenor acabés unes fra-
ses que allargava amb nar-
cisisme, i creant moments
d’alta vibració emocional
com el lacerant crescendo
que desemboca en Oh, pa-
tria, quanto mi costi! Una
frase que bé pot ser al cen-
tre de l’estat d’ànim d’un
país perifèric.

*
Aida, DE VERDI.
GRAN TEATRE DEL LICEU.
19 DE NOVEMBRE.

La tercera encarnació
de l’Aida amb els pre-
ciosos decorats de

Mestres Cabanes ha arribat
amb massa elements peri-
fèrics que amenaçaven de
distreure l’atenció, com un
tenor recordat per la seva
fugida milanesa i una
premsa que, decidida a
augmentar l’estultícia ge-
neral, va incentivar que
molts espectadors jugues-
sin a l’On és Wally? aplicat
a una corista de reforç.
Aparcant aquests factors al
lloc que els pertoca,
l’òpera de Verdi va estar
ben defensada.

Roberto Alagna tornava
al Liceu, 16 anys després,
convertit en estrella i ha-
vent exorcitzat fa poc al
Met el fantasma de Rada-
mès. El cantant gal va su-
perar amb nota l’escull de
Celeste Aida (amb l’opció
que dóna Verdi de repetir
l’última frase una octava
baixa després d’un si be-
moll agut que ningú fa pia-
níssim), tot evidenciant
que, si bé el paper és
massa dramàtic per als
seus recursos, el fraseig
acurat i un agut fàcil són
prou compensació. Això sí,
en els concertants es reser-
vava sense miraments i el
capteniment vers Aida vo-
rejava l’autisme. Micaela
Carosi semblava nerviosa,
però una veu penetrant
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Roberto Alagna
va superar amb
nota l’escull de
‘Celeste Aida’

Xavier
Cester

LaBigBandde
TeteMontoliu

El 39è Festival de Jazz de Barcelona acaba l’1 de
desembre amb un especial homenatge al ‘jazzman’

Andreu Gomila
BARCELONA

Fa 20 anys, un Tete Monto-
liu pletòric va enregistrar un
àlbum amb l’Orquestra del
Taller de Músics. Va ser el
primer i únic disc del pianis-
ta amb una big band. I el
Festival de Jazz de Barcelo-
na no ha volgut desaprofitar
l’ocasió per tancar la 39a edi-
ció, l’1 de desembre vinent,
retent un especial homenat-
ge al músic en el desè ani-
versari de la seva mort: la
Big Band tornarà a pujar a
l’escenari, amb els mateixos
músics que aleshores, i amb
set pianistes joves que, un
per un, rellevaran Tete Mon-
toliu com a solistes. Tots són
estudiants o professors de
l’Esmuc o del Taller de Mú-
sics i integren les orquestres
de jazz respectives.

“Tete ens escoltarà, hi
serà al Palau de la Música.
Però crec que li agradarà
molt més això de The Art Ei-
xample of Canigó”, diu Lluís
Cabrera, director del Taller
de Músics, tot referint-se a
l’espectacle de fusió en ho-
menatge a Montoliu capita-
nejat per Pascal Comelade i
HoracioFumero.Aquestxou
es va presentar a primers de
setembre a l’Altaveu de Sant
Boi i l’1 de desembre com-
partirà escenari –amb el re-
pertori modificat i ampliat–
amb la Big Band.

Joan Anton Cararach, di-
rector artístic del Festival de
Jazz de Barcelona, va re-

marcar la importància de
clausurarambTeteMontoliu
un certamen que ha tingut
estrelles com Ornette Cole-
man i Sonny Rollins.

La principal –i substanci-
al– diferència entre el con-
cert de fa 20 anys i el d’en-
guany és que no hi haurà cap
solista. “La banda estava al
servei de Tete Montoliu, que
feia tots els solos”, recorda
Cabrera, que destaca que ara
aquells joves que comença-
ven amb l’Orquestra del Ta-
ller de Músics han madurat.
“Tenen més recursos i són
més bons improvisadors”,
afegeix. La llàstima és que,
perara,noestiguiprevistcap
CD del concert. S’enregistra-
rà, per si es pogués editar. ■

Al Festival de Jazz de Barcelo-
na no li ha passat desaperce-
buda l’afició al Barça de Tete
Montoliu. I la millor manera
de celebrar el desè aniversari
de la seva mort és, evident-
ment, introduir el jazz al
Camp Nou. Passarà aquest
dissabte, abans del partit
entre el conjunt blaugrana i
el Recreativo de Huelva. L’en-
carregat de portar a terme
l’homenatge del club al gran
jazzman català serà Ignasi
Terraza, que, amb el seu trio,
interpretarà l’himne del
Barça en versió jazzística.
Mentre soni, els marcadors

I l’himne del Barça en clau de jazz
de l’estadi projectaran imat-
ges de Montoliu. Joan Anton
Cararach, director artístic del
Festival, va agrair a Txiqui
Begiristain –“un client predi-
lecte” del certamen barcelo-
ní– i a Joan Laporta –“que es
va agafar amb entusiasme la
proposta”– la possibilitat que
el jazz entri al Camp Nou. De
fet, serà el gest més gran que
una institució del país haurà
fet enguany cap a Tete Mon-
toliu, ja que, fins ara, només
Mariano Rajoy li va regalar un
CD del músic català a la se-
cretària d’Estat nord-ameri-
cana, Condoleezza Rice.

ElComentari J.M. Hernández Ripoll

una nit perduda a la frontera
dels 80, l’amic Andreu Torras
em portava a un antre de la

plaça Reial anomenat Texas. Era un
dels llocs més kitsch del moment,
una mena de bar de senyoretes
que fumaven ple de mariners de la
flota americana que atracaven a
Barcelona disposats a beure’s les
reserves etíliques de la ciutat. Re-
cordo que aquella matinada, a un
caporal de mitjons blancs li vam
bescanviar les seves vambes Con-

Una història musical

verse per uns cigarrets de la risa
sense més substància tòxica que
nicotina i quitrà. Vaig trigar a tor-
nar-hi per si de cas el soldat ens es-
perava per passar comptes, però
quan ho vaig fer aquell lloc ja no
era el Texas ni hi havien soldats ni
dones de vida alegre. El cau es deia
Sidecar i era un dels locals més
avantguardistes de Barcelona.

El Sidecar s’inaugurava com a
sala de concerts la nit de Cap d’Any
de 1982 amb una actuació dels Dis-

trito V, una de les bandes emer-
gents després de la caiguda de
l’imperi Laietà. D’això ha passat un
quart de segle, però ells segueixen
al peu del canó. Demà mateix, pu-
jarà a l’escenari en Quimi Portet,
cosa que demostra que no han
perdut un àtom de criteri. La im-
portància d’un local com el Sidecar
en la història ciutadana hauria de
ser matèria obligatòria per als es-
tudiosos de l’evolució musical. Per
això han cedit la seva col·lecció de

maquetes a la biblioteca Vapor Vell
de Sants, en un acte que es va cele-
brar divendres amb l’absència del
senyor alcalde. Són més de 1.100
documents sonors que a partir
d’ara són a l’abast de tothom. Un
fons que tard o d’hora rebrà el re-
coneixement que es mereix, potser
quan els intel·lectuals de saló equi-
parin la música moderna amb al-
tres expressions artístiques més
temperades. Per sort, el Sidecar se-
guirà treballant per aconseguir-ho.

La importància d’un
local com el Sidecar
hauria de ser matèria
obligatòria per als
estudiosos de
l’evolució musical

Tete Montoliu només va gravar un disc amb una ‘big band’ ■ JOAN TOMÁS

Roberto Alagna, a la foto amb Elisabetta Fiorillo com a
Amneris, ha tornat al Liceu per interpretar ‘Aida’ ■ RUTH MARIGOT




