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Gordon Summer, abans de
ser conegut com Sting, va
iniciar-se en el món de la
música com a contrabai-
xista de jazz, un terreny
del qual no s’ha allunyat
mai absolutament tot i el
seu èxit rotund i innegable
en el món del pop-rock,
primer amb The Police i
després en solitari. «Sense
ser un compositor jazzís-
tic, el podríem considerar
un cosí germà del jazz»,
comenta Ramon Alsina,
alma mater de la Selva Big
Band i en aquesta ocasió
productor del treball, en el
qual també ha participat
com a saxofonista.

La idea del disc va sortir
de la voluntat de fer un tre-
ball amb un únic discurs
–«tot d’un mateix color»,
com sosté el mateix pro-
ductor– versionant un únic
músic amb un únic arran-
jador, a diferència d’altres
treballs anteriors de la for-
mació gironina.

En el primer cas, l’elec-
ció de Sting va ser deguda
a l’esmentada afinitat esti-
lística amb les sonoritats
jazzístiques i la qualitat,
segons Alsina, de les seves
composicions. N’han sor-
tit una dotzena d’arranja-
ments de peces tan cone-
gudes com Fragile, Sha-
dows in the rain, Sister
Moon, Moon over Bour-
bon Street o Englishman
in New York. Alsina defen-
sa la tria d’un compositor
de fora del món del jazz
pel fet que és una constant
en la història d’aquest gè-
nere. «Als anys vint i tren-

ta es convertien temes de
Cole Porter o Gershwin,
que eren compositors de
musicals, en estàndards
del jazz. Ara ens pot sem-
blar que eren gèneres molt
propers, però avui el pop i
el rock estan a la mateixa
distància del jazz», exposa
el productor del treball,
enregistrat la primavera
passada als estudis 44.1 de
Toni París.

Cantat en anglès
Els arranjaments els signa
un col·laborador habitual
de la formació, el manresà
Francesc Gener, reputat
compositor especialment
en el terreny de les bandes
sonores de films (Sexo por
compasión, Palabras en-
cadenadas, El Lobo o Ara-

chnid, entre altres), amb
un resultat original i alhora
respectuós amb la música
de Sting. Per posar veu a
les composicions (inter-
pretades en anglès) s’ha
escollit Xavier Casellas,
una de les poques veus
masculines del jazz català
actual, que aporta al tre-
ball una veu personalíssi-
ma que, tot i diferir de
l’agudesa vocal de Sting,
no el fa enyorar en absolut,
aportant una nova sonori-
tat a les seves melodies.

El resultat del treball, un
pop-jazz fresc amb l’atrac-
tiu d’uns temes coneguts i
l’estímul d’uns arranja-
ments i una posada en sol-
fa seductora. Per compro-
var-ho, en directe el dia 24
al parc del Migdia.

«The music of Sting» està produït per Ramon Alsina i dirigit per Francesc Gener

La Selva Big Band porta la música
de Sting al territori del jazz

Xavier Casellas, durant l’enregistrament. / DAVID ESTANY

CARLES RIBERA / Girona

«THE MUSIC OF STING»
SBB JAZZ ORQUESTRA

ARRANJAMENTS I DIRECCIÓ

� Francesc Gener.

Músics
� Saxos: Jaume

Torroella; Jordi
Casas, Ramon Alsina,
David Martínez

� Trompetes: Hannu
Arvio, Antoni Gallart,
Raül Gallego;
Eduardo Blanco

� Trombons: Enric
Estrada; Jaume
Feliu; Jordi Gual

� Piano: Francesc
Gener

� Guitarra: Francesc
Adroher

� Contrabaix: Joan
Solà-Morales

� Bateria: Ramon Prats
� Percussió: Antonio

Sánchez

Temes
� She’s too good for me;

Epilogue; Fragile;
Shadows in the rain;
It’s probably me; If you
love somebody set them
free; Straight to My
Heart; Moon over
Bourbon Street; When
we dance; Consider me
gone, Sister Moon;
Englishman in New
York.

● Setze músics, la veu excepcional
de Xavier Casellas i uns arranja-
ments inspiradíssims signats pel mú-
sic i compositor Francesc Gener han

donat com a resultat el CD The music
of Sting, una producció de Ramon
Alsina per a la Selva Big Band
(SBB) que recull 12 temes del músic
britànic traslladats al terreny del

jazz, un món que, de fet, ha estat
sempre fronterer al de l’exlíder de
The Police. El treball es presentarà
en un concert al parc del Migdia el 24
d’octubre, en el marc de les Fires.

EL DISC

a primera
cita de
Tempora-

da Alta amb el pú-
blic familiar la va

L

protagonitzar un clàssic, Pere i
el llop, de Prokofiev. Es tracta
d’una peça simfònica de curta
durada; justa, diria, ideal per in-
troduir la mainada més menuda
en la música, ja que, amb un
plantejament esquemàtic, molt
clar, atribueix un instrument a
cada personatge i melodies di-
ferenciades per a cadascun com
a leitmotiv. La música s’uneix
en aquest espectacle amb la
narració, desimbolta i àgil, de
Josep Julien i, sobretot, amb els
magnífics titelles de la compa-
nyia granadina Etcétera, que

fan servir la tècnica de la llum
negra, de manera que els titelles
i objectes, manipulats amb
molta destresa, són fosfores-
cents, i això afegeix si cal més
màgia a tot plegat. El narrador
interactua amb els titelles i amb
l’orquestra, fent de nexe
d’unió, i provocant, tot sovint,
la rialla d’un públic, diumenge
molt nombrós, la mar d’agraït,
que va sortir encantat.

Si heu vist l’espectacle i
voleu fer el vostre comentari,

ho podeu fer a www.elpunt.cat
�

teatre familiar | «pere i el llop»

Delicat i original
� Autor: Serguei Prokofiev.

Direcció escènica i titelles:
Enrique Lanz.
Narrador: Josep Julien.
Intèrprets: Companyia
Etcétera i Orquestra Murtra
Ensemble.
Lloc i dia: Teatre Municipal de
Girona, 4 d’octubre del 2009.

DANI CHICANO

Una imatge de l’espectacle, al Teatre Municipal. / EUDALD PICAS

● Barcelona. L’exposició Pau Casals a l’exili, que es
va presentar ahir al Palau Moja (hi estarà fins al 29 de
novembre) es mostrarà a partir del gener a l’Institut
Cervantes de Brussel·les, coincidint amb la presi-
dència espanyola de la Unió Europea. Casals, un mú-
sic que va sacrificar la seva carrera musical per donar
suport als exiliats dels camps de refugiats i per de-
nunciar la necessitat que les potències aliades pres-
sionessin Franco perquè tornés la democràcia a l’Es-
tat, es va negar a tocar els països que van legitimar el
govern franquista. L’exposició està voltant des que
el 2007 es va inaugurar al Museu Casals del Ven-
drell. La recerca inclou material original cedit per la
vídua de Casals. / J.B.

BARCELONA
«Pau Casals a l’exili» viatjarà a Brussel·les
per la presidència estatal de la UE

el meu llibre | PEP RIERA

Algú no s’ha sentit atret per la
figura de Pep Guardiola? Sí,

fins i tot encara que no li agradi el fut-
bol. L’entrenador del Barça és una
persona que transcendeix el món de
l’esport. La seva personalitat, les se-
ves idees, els valors que no predica
però que sí que practica, la manera de
transmetre els seus
coneixements...
L’explicació de
totes aquestes
coses és el que
pretén ser 
Escoltant
Guardiola

«ESCOLTANT
GUARDIOLA»
Autor:
Pep Riera
Editorial: 
Cossetània
Pàgines: 176
(Es presenta avui, a
les vuit, a la Llibreria
22 de Girona.)

● Camprodon. Carmen Oleg, Clara García i Eduard Ra-
mírez són els guanyadors del concurs de pintura de
Camprodon, en el qual han participat trenta artistes.
La mostra, promoguda per l’artista Josep Oliveres,
ha arribat a la dissetena edició. / J.C.

CAMPRODON
Lliurament de premis del concurs de pintura


