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Un film retrata la vida de Cachao
i la gran amistat amb Andy Garcia

CINE 3 PRESENTACIÓ
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NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

El documental sobre
el contrabaixista i l’actor
cubans es projecta avui
al Club Coliseum

L’estrena a Europa
de ‘Cachao: uno más’
es presenta en el marc
del Festival In-Edit

A
l contrabaixista Israel Ca-
chao López –pare del mam-
bo i de les jam sessions amb
ritme cubà, batejades com a

descàrregues– i a l’actor Andy Gar-
cia –El padrí 3, Ocean’s eleven– els
unien moltíssimes coses, tal com re-
trata el documental Cachao: uno más
que avui s’estrena (a nivell europeu)
al Festival In-Edit (Club Coliseum,
22.15 hores). Garcia, també cubà exi-
liat, va arribar a formar part de la se-
va orquestra –sí, sí, toca els bongos i
el becerro– i li va produir quatre dis-
cos, que es van traduir en tres Gram-
my, així com el film Cachao... como su
ritmo no hay dos, que va propiciar
una merescuda resurrecció del músic
en l’ocàs de la seva carrera.

L’actor no va dubtar a comprome-
t re ’ s també com a productor
d’aquesta cinta sorgida del DOC
Film Institute de San Francisco. «És
la primera vegada que filmem un
músic», va explicar ahir el director
del centre, Steve Ujlaki. La tasca va
recaure en el realitzador Dirayl Rim-
masch (Oregon, 1969), que va asse-
gurar que li va ser impossible «sepa-
rar el Cachao músic de l’home; toca-
va el contrabaix tal com es compor-
tava, dirigint, dominant i ajuntant
tothom, però de forma discreta i hu-

mil, sense buscar protagonisme».
De fet, gairebé la veu cantant de

la filmació l’assumeix Andy Garcia.
Se’ls veu compartint escenari al Bim-
bo’s 365 Club a San Francisco, un
memorable recital que es barreja
amb entrevistes a la seva filla, el
mànager, el xòfer i el propietari de
la botiga DoReMi de Miami, on 25
anys enrere Garcia va comprar un
disc que el marcaria de per vida: Ca-
chao y sus descargas. «Cachao va co-
mençar a significar per a ell la Cuba
perduda –va dir ahir Rimmasch–, i
es va convertir en el seu millor fan».

Andy Garcia rodava El padrí 3
quan es va atrevir a saludar-lo des-
prés que s’acabés el seu concert. Allà
va començar una relació de gran i
prolífica amistat que va durar 18

anys. Cachao va morir el 22 de març
passat a Miami, als 89 anys, d’una
malaltia renal.

CARTA D’AMOR / Encara filmaven
aquest documental quan es va mo-
rir. «Només esmentem la seva mort
en els crèdits finals; vam decidir que
volíem fer un homenatge a la seva
vida, sense centrar-nos en la seva
mort», va dir el director. En el film,
l’autor de Danzón mambo recorda els
seus inicis en la música quan era pe-
tit –componia des dels 8 anys i als
12 va debutar amb la Filharmònica
de l’Havana, enfilat en una caixa de
fusta–, i les nombroses vegades que
va tocar gratis. El documental acaba
sent una apassionada carta d’amor a
aquest artista innovador. H

33 Cachao i Andy Garcia, compartint micròfon i escenari, en un moment del film.
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La passional ànima llatina de Dudamel
El jove director veneçolà conquista el Palau, amb el violinista Khachatryan, en
el debut a Barcelona al capdavant de l’Orquestra Simfònica de Göteborg

33 Gustavo Dudamel, al Palau.

Espectacular debut a Barcelona de
Gustavo Dudamel (Barquisimeto,
1981). El jove director de la Simfòni-
ca Simón Bolívar i la cara més visi-
ble del Sistema Nacional d’Orques-
tres Infantils i Juvenils de Veneçuela
va confirmar al Palau, al capdavant
de la Simfònica de Göteborg, que ja
és molt més que una batuta emer-
gent. Estem davant d’una de les apa-
ricions més rutilants de la clàssica i,
com han certificat valedors de la se-
va fulgurant carrera com Rattle, Ab-
bado, Barenboim o Pekka Salonen,
davant d’un dels grans músics del
segle XXI.

Per si fos poc, la vetllada va comp-
tar amb l’actuació del violinista de
24 anys Serguei Khachatryan, que va

exhibir virtuosisme i sensibilitat en
la interpretació del Concert per a violí i
orquestra, opus 47 de Sibelius. Màgia.
La lectura que el solista va fer de la
peça, en perfecte diàleg amb l’or-
questra sobretot en el tercer movi-
ment, és de les que no s’obliden. Va
ser tan gran l’entusiasme del públic
que Khachatryan va haver d’oferir
un bis amb una aclamada sonata
per a violí sol d’Eugene Esaye.

La programació es va iniciar amb
la inesperada estrena d’Exquisite
Corpse, del suec Anders Hillborg, pre-
sent a la sala. En aquesta peça con-
temporània Dudamel ja va anticipar
la seva capacitat per adaptar-se a
qualsevol repertori. Titular de la
Simfònica de Göteborg des de la tar-
dor passada, el veneçolà va demos-
trar de quina forma un director pot

imposar la força del seu segell perso-
nal, dotant l’orquestra d’una ener-
gia i un nervi fora de l’habitual.

En el concert de Sibelius, escrit
per a lluïment del solista però sense
deixar de banda la participació or-
questral, Dudamel s’hi va trobar
com peix a l’aigua. Amb la seva ex-
periència com a violinista i excon-
certino de la Simón Bolívar –orques-
tra que ja dirigia als 18 anys– va sa-
ber extreure de la secció de corda,
primer, i de la resta dels elements de
l’orquestra, després, tot el lirisme, ri-
quesa de matisos i l’equilibri de
l’obra de l’universal finlandès.

REGAL FINAL / El viatge nòrdic es va
tancar amb la Simfonia, número 4, ‘La
inextingible’ del danès Nielsen. Movi-
ments de fort ritme, dinàmics con-
trastos i potent percussió. Molts de-
cibels, però també enorme poder
descriptiu. I sorprenent regal final
quan Dudamel va posar els seriosos
músics suecs a ballar amb la tropica-
lista Tico, tico. Passional translació de
la seva ànima llatina a l’orquestra i
deliri al Palau. H
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Flórez i DiDonato,
millors cantants
de l’any al Liceu
ÒPERA 3 La producció liceista
de Mort a Venècia ha estat premia-
da com a millor representació de
la temporada en els Premis de la
Crítica d’Amics del Liceu. També
han estat premiats La Fura dels
Baus (direcció d’escena) i Josep
Pons (director musical), per El cas-
tell de Barba Blava / Diari d’un des-
aparegut, així com Juan Diego
Flórez i Joyce DiDonato, com a
millors cantants al Liceu per La
Cenerentola. M.C.

Led Zeppelin anirà
de gira i busca
un vocalista nou
MÚSICA 3 Led Zeppelin pensa en
la gravació del seu nou disc i en
una pròxima gira, i està buscant
un vocalista capaç de substituir
Robert Plant, que ha decidit ex-
cloure-se’n. «Estem provant un
parell de cantants», va declarar
ahir el baixista John Paul Jones,
que completa el grup amb el gui-
tarrista Jimmy Page i el bateria Ja-
son Bonham (fill del malagua-
nyat John Bonham).

Bardem roda amb
100 gitanos a
Santa Coloma
CINE 3 Javier Bardem va rodar
ahir escenes de la pel.lícula Biuti-
ful, dirigida pel mexicà Alejandro
González Iñárritu, a la parròquia
de Sant Joan Baptista de Santa Co-
loma de Gramenet (Barcelona)
juntament amb 100 gitanos. A
més d’aquesta seqüència que re-
presenta l’enterrament de tres
nens, a Santa Coloma es rodaran
escenes en altres localitzacions
fins divendres que ve. E.P.

LA MOSTRA, EN
ALTRES PAÏSOS

< El director del festival, Cristian
Pascual, va explicar que l’In-Edit
sumarà, a part de Xile –on té lloc
des de fa 5 anys–, països com
l’Argentina i Mèxic el 2009, i que
hi ha plans d’incloure-hi el Brasil,
Portugal i Grècia. «El model no és
de venda ni franquícia, sinó de
partners, companys de viatge,
amb la qual cosa es parteix de la
programació i model de
Barcelona però cada país hi
aporta la seva personalitat».
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