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Demà, Omar Sosa aborda-
rà el disc que va popularit-
zar la improvisació en es-
cales a través del qual mi-
lions de melòmans han
descobert la màgia del jazz
des d’una perspectiva afro-
cubana, amb Jerry Gonzá-
lez com a convidat. Dijous
vinent (i, també, a princi-
pis de desembre a Nova
York, com a clausura inau-
dita del festival), Chano
Domínguez, amb un quin-
tet sense instruments de
vent, el revisarà en clau
flamenca: «Comprenc la
filosofia d’aquest disc més
bé que mai, d’una manera
molt diferent de quan el
vaig escoltar per primer
cop. Em sento capacitat,
per tant, per portar la músi-
ca del disc a un quintet fla-
menc», afirma Chano.

És, però, Jimmy Cobb,
integrant –amb John Col-
trane, Bill Evans, Cannon-
ball Adderley i Paul Cham-
bers– de l’equip que va gra-
var Kind of blue, de qui
s’espera una lectura més
aproximada al so original.
«En aquella banda tothom
respectava i apreciava la
feina de tothom. No hi va
haver cap problema. Ple-
gats formàvem una gran fa-

mília», recordava ahir, via
telefònica, des de Varsòvia.
«La improvisació en esca-
les va fer que els músics ha-
guéssim de treure més de
nosaltres mateixos perquè
la cosa rutllés. Jo, amb la
bateria, vaig fer coses que
fins aleshores mai no havia
fet. Miles sempre va inten-
tar fer les coses d’una ma-

nera diferent.» Cobb, bate-
ria d’altres gravacions mí-
tiques com ara Giant steps
de Coltrane («va ser un
projecte radicalment dife-
rent, però me’n sento igual-
ment orgullós»), actuarà
dissabte amb una banda
que, segons assegura, «ha
captat a la perfecció el fee-
ling d’aquella gravació».

L’únic supervivent de la històrica gravació de Miles Davis actua dissabte al Palau

Jimmy Cobb: «Els músics de ‘Kind of
Blue’ formàvem una gran família»

Cobb, el maig passat, a Nova Orleans. / ERIKA GOLDRING
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● S’ha projectat aquests
dies al Festival In-Edit el
documental Sunny’s Time
Now, que examina la basta
influència del bateria Sun-
ny Murray, col·laborador
principal d’Albert Ayler i
Cecil Taylor. Als 73 anys,
Murray és un dels pocs pio-
ners del free jazz encara en
actiu: animós i parlador, ha
passat per Barcelona per
presentar el film i oferir un
concert, dimarts al Jazz-
room amb el seu trio, for-
mat per John Edwards i To-
ny Bevan. El seu estil únic,
purament visceral, segueix
intacte –la bateria com a
textura i no com a marca-
dora de ritme, l’aparent dis-
solució dels compassos, la
renúncia del tempo com a
factor important–, tot i que
l’edat passa factura, com es
va fer evident quan, en el
concert, va haver d’agafar
aire entre peça i peça. «La
gent jove és el nostre fu-
tur», va dir Murray als as-
sistents a la projecció de
l’In-edit de dilluns.

● El 41 Voll-Damm Festival Inter-
nacional de Jazz de Barcelona em-
prèn demà amb Omar Sosa la prime-
ra de les tres lectures que té previstes

efectuar de Kind of blue, el totèmic
disc de Miles Davis del qual, aquest
any, es commemora el cinquantena-
ri. L’únic supervivent d’aquelles his-
tòriques sessions de gravació, el ba-

teria Jimmy Cobb, actua dissabte al
Palau de la Música amb la So What
Band. «M’enorgulleix que Kind of
blue em faci sortir als llibres d’histò-
ria», confessa.

Sunny Murray:
el vessant
avantguardista
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● Entre els assistents aquests dies
al Festival de Jazz de Barcelona,
s’hi ha pogut veure un avi bonho-
miós que es pot vanagloriar d’ha-
ver pres unes quantes decisions
que han definit la música dels úl-
tims quaranta anys. És Bruce
Lundvall, president des del 1984
del segell Blue Note, que enguany
commemora el 70è aniversari. «És
dels últims homes de la vella esco-
la que li queden al negoci musi-
cal», diu Rosanne Cash en els
agraïments del seu últim disc (The
list, que Lundvall recomana apas-
sionadament). El seu currículum
és imposant. Tant amb Blue Note
(on va fitxar Cassandra Wilson,
Dianne Reeves i Norah Jones) com
en altres companyies que han re-
corregut al seu olfacte, com ara
Columbia i Elektra. «Sempre bus-
co originalitat en els artistes a qui
fitxo –explicava fa uns dies en una
trobada amb aquest diari a un hotel
de Barcelona–. Sense excepcions.

Si no hi ha una veu pròpia, no hi ha
res a fer.» Entre aquestes «veus
pròpies», és clar, la de Norah Jo-
nes: «Va venir a la meva oficina
amb un CD de tres cançons i em va
dir que treballava de cambrera. Era
molt tímida. Quan va començar a
vendre milions de còpies de Come

away with me va demanar-me que
no fes res més per promocionar el
disc, però li vaig dir: ‘Ara ets una
estrella, Norah. Has d’estar prepa-
rada per vendre discos, perquè en
vendràs uns quants milions més.’
Tenia un gran pànic a triomfar. És
una persona senzilla que vol viure
de manera senzilla.»

Entre els artistes que més el sa-
tisfà haver fitxat: Reeves, Willie
Nelson i Dexter Gordon: «Amb ell
vam acabar sent grandíssims
amics. Dexter era un senyoràs, in-
tel·ligent, divertit i generós.» I,
com l’afecta la baixada en les ven-
des de discos? «Als EUA ja no hi
ha botigues i tot és molt difícil, pe-
rò per a nosaltres l’era digital és un
gran repte.» Entre els grans secrets
d’aquest festival de jazz hi ha el
pianista Aaron Parks, que acaba
d’editar el seu debut amb Blue No-
te. «Quan tenia quinze anys, sa ma-
re me’l va portar. Li vaig dir que
sonava de meravella, però que ha-
via de créixer. Ara és fabulós.»

Bruce Lundvall (president de Blue Note):
«Norah Jones tenia un gran pànic a triomfar»
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Lundvall, a Barcelona. / ANDREU PUIG

esprés d’inaugurar amb una revisió del cà-
non operístic mitjançant l’esplèndida i di-
vertidíssima L’arbore di Diana, estrenada

al Liceu més de dos segles després de ser composta
per Vicenç Martín i Soler, la temporada continua
amb una òpera de culte del segle XX, El rei Roger,
que tampoc s’havia representat mai al teatre barcelo-
ní. Aquesta aposta de renovació a través de la recu-
peració ha confirmat plenament el seu sentit amb els
espectacles. El deute pendent s’ha pagat amb excel-
lència. La producció de L’arbore de Diana va ser
magnífica. També ho és la d’El rei Roger, realitzada
a propòsit d’aquesta òpera magnèticament estranya
que, entre 1918 i 1924, va compondre el polonès Ka-
rol Szymanowski amb una personalitat musical prò-
pia, però impregnada de diverses influències: de
Wagner i Richard Strauss a Debussy i Ravel, passant
pels russos Scriabin i Stravinsky. Coautor del llibret,
junt amb el seu cosí Jaroslaw Iwaskiewiscz, va crear-
la inspirant-se en un passatge de Les bacants, d’Eurí-
pides, sota la influència de la lectura d’El naixement
de la tragèdia (o la visió nietszchiana de l’individu i
la societat com a tensió entre l’apol·lini i el dionisíac)
i sentint-se fascinat per la sensualitat del Sud.

L’acció de l’òpera passa al Palerm del segle XII,
sota el regnat del normand Roger II, al qual s’atri-
bueix la instauració d’un ordre amb la capacitat d’in-
tegrar les diverses cultures que confluïen a Sicília. El
llibret imagina que la cort del rei rebutja un pastor
que predica l’arribada d’un nou déu que mena a
l’alliberació dels instints. Seductor, el pastor no tar-
darà a fer adeptes, començant per la mateixa reina
Roksana. El nou déu és el vell Dionís, que, amb la
disfressa del pastor, no arrossega Roger, però li obre
una escletxa, li revela la temptació del caos i l’aban-
donament a l’instint, li fa sentir una pulsió sexual que
els intèrprets de Szymanowski han relacionat amb el
descobriment de l’homosexualitat fet pel composi-
tor. Roger dubta i, potser, en aquest dubte hi ha la
possibilitat d’una conciliació entre allò apol·lini i
allò dionisíac que, com pregonava Nietzsche,
s’apunta en un final ambigu després que els seus súb-
dits s’hagin lliurat a un primitivisme orgiàstic i, en
aquest muntatge, l’escenari s’ompli de sang en pre-
sència de figures animals d’inspiració picassiana.

No som, doncs, en el terreny de la Història, sinó en
el del Mite. I és així que la posada en escena de l’an-
glès David Pountney, que fa uns set anys va dur al Li-
ceu una magnífica producció de The fairy queen, re-
nuncia al realisme per dur-ho a un terreny abstracte
on encara puguem reconèixer la lluita entre la raó i
l’instint, l’ordre i el caos, l’individu i la societat.
Pountney té un gran sentit escènic: sap col·locar els
personatges, sap moure el cor i els ballarins i sap fi-
xar-los amb la força dels grups escultòrics. Tot trans-
corre en un únic decorat, només unes escales de ban-
da a banda de l’escenari que va transfigurant-se a tra-
vés de l’esplèndida il·luminació de Fabrice Kebour.
L’art de la il·luminació (els colors i l’atmosfera sem-
pre van semblar pertinents) van fer mudar l’escenari
d’acord amb el desenvolupament dramàtic marcat
per David Pountney, que va ser aplaudit la nit de l’es-
trena, però, coses del públic del Liceu, menys del que
mereix el seu treball i molt menys que Josep Pons,
que, en tot cas, es mereixia una gran ovació per la se-
va direcció musical. L’aportació vocal en conjunt va
ser notable i cohesionada, destacant els seus prota-
gonistes «reials»: una exquisida Anne Schwane-
wilms, com a reina, i un coratjós Scott Hendricks,
que, amb el rei Roger, va renovar l’èxit obtingut fa
dos anys amb La mort a Venècia, de Britten.
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L’art de la il·luminació
� Autor: Karol Szymanowsk

Direcció musical: Josep Pons
Direcció escènica: David Pountney
Intèrprets: Scott Hendricks, Anne Schwanewilms,
Francisco Vas, Will Hartmann, Daniel Borowski,
Jadwiga Rappé. Orquestra Simfònica i Cor del
Gran Teatre del Liceu. Cor Vivaldi
Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu. 2 de novembre.
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