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El jazz no fa vaga

Com diria la crònica èpica: inas-
sequible a les adversitats, el jazz
no té aturador si són fornits
guerrers de la síncope, bregats
en mil batalles, els que blandei-
xen les armes en forma de llan-
ces del ritme i amb munició car-
regada de swing d’impacte. Així
es podien sentir, en clau figura-
da, és clar –tampoc convé exa-
gerar–, els ambaixadors del jazz
català que un any més han con-
querit París amb el permís dels
parisencs.

I amb el permís, sobretot, del
caos en què s’ha trobat immer-
sa la capital francesa aquests
dies arran del seu primer pols al
govern del president Sarkozy. Ni
tan sols la vaga de transports va
impedir que l’auditori de la Mai-
son de la Catalogne registrés un
ple més que respectable per as-
sistir al particular homenatge a
Tete Montoliu.

Situada entre el bulevard
Saint Germain i el Barri Llatí, al
carrer on es va construir la pri-
mera guillotina –zaaas!–, la Mai-
son de la Catalogne no tan sols
es troba al rovell de l’ou sota la
mirada petrificada de Danton,
sinó que remet la seva ubicació
als carrers per on passejava la
Maga de Julio Cortázar en el seu
imprescindible Rayuela. Un lli-
bre que el mateix Tete Montoliu
sempre tenia a mà perquè li
suggeria més bon jazz que mol-
tes de les notes que escoltava
als grans auditoris, palaus i
sales de concerts.

A l’escenari, l’inefable escu-
der de Tete Montoliu durant
més de vint anys, Horacio Fu-
mero, passejava el seu mestrat-
ge pel contrabaix, ben secundat
per un David Xirgu pletòric de
forma i per un Joan Monné que
sap treure elegància i brillantor

allà on sembla que està tot es-
curat.

Abans de l’actuació, la breu
projecció d’un audiovisual rea-
litzat pel periodista i biògraf Mi-
quel Jurado, que s’inspira en el
còmic-cd que ell mateix havia
realitzat juntament amb Gani
Japuki –Montoliu plays Tete
(Discmedi, 2005)–, va descobrir
a molts dels assistents el rostre,
les mans i la intimitat d’un Tete
Montoliu virtual que els va re-
galar una emotiva interpretació
del seu tema Jo vull que m’aca-
riciïs.

Però la cosa no s’acaba aquí.
Abans de tot això, a mitja tarda,
la segona planta de la Maison
també traspuava jazz per les
parets amb presències com les
de Juan Claudio Cifuentes, Jordi
Pujol i Jordi Matas. El Cifu era
allà com a responsable de la
compilació que aquest any ha

realitzat l’Institut Català d’In-
dústries Culturals (ICIC) amb el
propòsit de fer convergir en un
CD una mostra del més signifi-
catiu que s’ha cuinat en els fo-
gons del jazz català al llarg de la
temporada. Quatre estrelles Mi-
chelin com a mínim. Pujol tam-
poc es va arronsar per la vaga
davant l’oportunitat de presen-
tar una novetat del seu catàleg
de nous talents, i ja van prop de
tres-centes, encapçalada pel
guitarrista Jordi Matas –Lansca-
pe” (Fresh Sound New Talent)
de Jordi Matas & Orgànic Trio. I
com que un músic d’aquesta
rara espècie anomenada jazz
sembla sentir-se nu sense la
protecció del seu instrument,
Matas no va trigar a desenfun-
dar la guitarra i afegir-se a la
festa d’un jazz capaç d’endolcir
les amargors dels més severs
tràngols ciutadans. ■

Tete
Montoliu
va rebre
un emotiu
homenatge
a la Maison
de la
Catalogne
de París
que no es
va veure
afectat per
les vagues
que
assetgen la
ciutat ■
JOSEP
LOSADA

Pere
Pons

LaCrònica

HumorisCausaporta
riallesaMollerussa
Joan Tort
MOLLERUSSA

Mollerussa estrena aquest
cap de setmana la primera
edició d’Humoris Causa, un
festival de teatre d’humor
que pretén presentar les
novetats escèniques d’a-
quest gènere tant per a un
públic infantil com per a
adults. Un total de tretze

companyies amb vint-i-
dues representacions om-
pliran el teatre de l’Amistat
des d’avui fins demà pas-
sat, amb actuacions de
circ, pallassos, titelles i tea-
tre convencional.

Vuit de les tretze compa-
nyies són catalanes, dues
de la resta de l’Estat, i la
presència internacional
prové de França, Argenti-

na i Itàlia. Destaquen els
francesos de FFITC, que
l’any passat van obtenir el
Premi Nacional de circ de
França, i Escarlata Circus,
que enguany ha guanyat el
Premi Nacional de Cultura
en circ.

L’organització recau en
la companyia lleidatana La
Baldufa, amb 10 anys
d’història i que estrenaran
Circ de Ninots, el seu dar-
rer treball. Caligo Teatre
també estrenarà a Molle-
russa l’obra Matafaluga.
Des de La Baldufa desta-
quen la implicació d’enti-
tats i institucions per enge-
gar aquest projecte, en què
la qualitat és un dels prin-
cipals objectius. ■

Òbit Últim adéu a Fernán-Gómez

Mort d’un anarquista
Una bandera anarquista cobria
ahir el taüt de Fernando Fer-
nán-Gómez, instal·lat al Teatro
Español de Madrid. Familiars,
amics, gent del món de l’espec-
tacle, polítics i, sobretot, públic

que l’admirava, van rendir un
últim tribut a l’actor. A la foto-
grafia, Rafael Álvarez el Brujo
dóna el condol a Emma Cohen,
vídua del difunt.
■ SERGIO BARRENECHEA / REUTERS

La Baldufa presentarà ‘El llibre
imaginari’ ■ HUMORIS CAUSA




