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ot aquell que vol fer-se un nom en el món de
la música intenta accedir a l’èxit per la porta
que més li convé, o per la que troba entre-

oberta en el moment oportú. Jamie Cullum va pro-
var de treure-hi el cap fa uns anys amb una revisió
modernitzada de l’estil conegut com a crooner, el
dels grans cantants melòdics dels anys cinquanta.
Obtinguda la fama i etiquetat així, ara es passeja
pels escenaris fent el que li ve de gust, i si algú es
pensa que cantarà Strangers in the night com en Si-
natra ja s’hi pot anar posant fulles.

Amb un aspecte a mig camí de la promoció de
Harry Potter a Hogwarts School i l’Angus Young
d’AC/DC però amb pantalons llargs, el jove músic
britànic va demostrar dissabte a Cap Roig que és un
pianista excel·lent, un cantant brillantíssim i un
showman incommensurable (i també una mica pa-
llasso, tot sigui dit). I tot això, per si fos poc, domi-
nant tots els estils: ara un toc de jazz, ara un esquitx
de swing, ara una bona dosi de pop, ara una demos-
tració de funky contingut, ara el que li demani el
cos, que no para de demanar-li moviment. Tot ple-
gat, a més, amb un estil d’aquells que no s’assem-
blen a ningú però que recorden molts altres, demos-
trant que la millor manera d’assolir l’originalitat és,
en el fons, imitant els mestres. Cullum és massa
simpàtic per ser Van Morrison, no és Tom Waits
perquè té una veu cristal·lina, i no és prou negre per
ser Ray Charles, però totes aquestes fonts van rajar
l’altra nit als jardins de Calella de Palafrugell. I en-
cara hi afegiria (aquí és una opinió molt i molt per-
sonal) un regust dels millors temps de Billy Joel. La
llista deutora no s’acaba aquí: quan es posa més
pop (un estil predominant en els temes del seu últim
disc) no hi ha dubte que eltonjohneja bastant, ep,
sense que això sigui un defecte. Del concert de dis-
sabte, en fi, especialment destacable el solo de pia-
no en l’I’ve just one of those things, de Cole Porter;
una interpretació frenètica de Caravan amb tota la
banda enmig d’un públic sorprès i vibrant, i el di-
vertidíssim makin’ of de Grand Torino, que va rela-
tar, amb imitació de Clint Eastwood inclosa, abans
d’interpretar-la al piano. Tot plegat, culminat amb
una generosa tanda de bisos que va esprémer la
banda al millor nivell. Dues hores torrencials.
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música | jamie cullum

Torrencial
� Intèrprets: Jamie Cullum (veu, piano, teclats,

melòdica i guitarra), Brad Webb (bateria), Chris Hill
(baix), Rory Simmons (trompeta), Tom Richards
(saxo i teclats)
Lloc: Festival Jardins de Cap Roig
Dia: 25 de juliol

CARLES RIBERA

Jamie Cullum, a Cap Roig.

«Només qui estigui dispo-
sat a donar el seu cos pel bé
del món pot ser confiat al
món». Amb aquestes pa-
raules de Tao, autor de
capçalera del coreògraf, la
companyia de Cunning-
ham anunciava ahir la
mort de qui és considerat,
juntament amb Isadora
Duncan, Sergei Diaghilev
i Marta Graham –de qui va
ser alumne–, un dels grans
revolucionaris de la dansa
contemporània del segle
XX. L’aportació de nous
conceptes –com el del mo-
viment dels ballarins amb
independència de la músi-
ca o l’ús constant de noves
tecnologies– va ser inin-
terromput en la trajectòria
de Cunningham, que amb
John Cage, tal com es re-
cordava ahir des de la seva
fundació, «va oferir noves
maneres de percebre i ex-
perimentar el món».

Homenatges a Barcelona
Consternat per la mort de
qui ha estat «un pioner de
l’experimentació amb di-
ferents llenguatges artís-
tics que ha esdevingut re-

ferent de diverses genera-
cions de ballarins», el de-
legat de Cultura de l’Ajun-
tament de Barcelona, Jordi
Martí, va anunciar ahir la
intenció de celebrar dife-

rents homenatges a Cun-
ningham, la propera tar-
dor, en equipaments de la
ciutat com ara el Mercat de
les Flors, el MACBA i
l’Auditori.

El coreògraf va mostrar el seu caràcter transgressor en més de 200 peces

Mor Merce Cunningham, gran
revolucionari de la dansa

contemporània del segle XX

Cunningham, el 2005 a Tòquio. / ROB GILHOOLY / EFE
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● Nearly ninety (‘prop
dels noranta’), l’últim es-
pectacle de Cunningham,
va tenir participació cata-
lana. L’equip de l’estudi
barceloní d’arquitectura
de Benedetta Tagliabue va
elaborar el disseny de l’es-
cenografia de l’espectacle,
estrenat el 16 d’abril a No-
va York i ofert a Madrid
dues setmanes més tard.
«Cunningham i Tagliabue
s’han entès molt bé: tots
dos prioritzen la cosa im-
provisada que pot ocórrer
en cada procés de crea-
ció», resumia llavors Tre-
vor Carlson, que dirigia la
companyia del nord-ame-
ricà. El ferrer Esteve Mi-
ret, en un taller de l’Anoia,
va construir el mecano
d’acer, dissenyat per Ta-
gliabue, en què es desen-
volupava Nearly ninety.

● Quatre setmanes després del tras-
pàs de Pina Bausch, el món de la
dansa va perdre ahir un altre coreò-
graf revolucionari: el nord-americà

Merce Cunningham. Introductor de
nous conceptes per a la dansa con-
temporània, Cunningham va mante-
nir-se durant més de cinquanta anys
al capdavant de l’avantguarda, so-

vint compartint projectes amb el seu
soci i company sentimental John Ca-
ge. El coreògraf, de 90 anys, havia
estrenat el mes d’abril l’últim dels
seus més de dos-cents espectacles.

Benedetta
Tagliabue va
dissenyar el
seu últim
espectacle
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ona música en el festival
de Sant Fruitós. Encadena
quinze edicions i la intel·li-

gència programadora de la parella
local, la mezzo Mireia Pintó i el
pianista Vladislav Bronevetzky,
ofereix al·licients a un públic fidel
que abarrota l’agradable escenari
del Mas de Sant Iscle. Un pot no
esperar de trobar-se, al mig de
camps i masies, un públic nombrós
i entès gaudint d’un refinament
com poden ser els duets dels Sons
de Moràvia de Dvorák, el cicle
més reeixit de la nit. Cicle en què
les dues veus, aparentment, i deu
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ser fruit d’un bon treball, no tenien
cap dificultat a acoblar-se, dialo-
gar i succeir-se, oferint una emoti-
vitat lleugera, a flor de pell, que ca-
racteritzava cançons que parlaven
de l’herba verda, l’ocellet, la rosa
silvestre i la penyora d’amor. El
pianista, lliurat a l’obra, va aconse-
guir tots els matisos possibles per
reflectir els diferents climes.

Es va començar el recital amb
sis duets de Schumann, que ha cul-
tivat els aspectes més excelsos del
lied, però que en jugar amb dos
veus sembla complicar o retenir
l’expressió o obligar els intèrprets
a estar molt pendents l’un de l’al-
tre. Més comunicatius van ser els
quatre duets de Brahms que van
venir a continuació, en especial el
Die Schwestern (Les germanes)
que va ser escollit pels intèrprets
com a segon i últim bis, després
d’una espanyolada de Saint-Saëns.

La sessió va anar precedida per
un llarg preàmbul en què l’Ajunta-

ment va projectar un vídeo promo-
cional de la vila que feia també his-
tòria del festival que sempre es
subtitula com a Memorial Eduard
Casajoana, en record del mestre
que va ajudar el segle passat a la
praxi i difusió de la música clàssica
al poble. Després, l’autor del co-
mentari al programa, Oriol Pérez i
Treviño, el va repetir de viva veu
tot explicant-nos alguna de les cau-
ses del capteniment de Brahms en
vista de l’exacerbació del romanti-
cisme. Enguany han actuat en el
Festival el Cor Vivaldi, el pianista
Pierre Reach amb el clarinet Fede-
rico Paci, Lluís Claret al capdavant
d’un trio de violoncel·listes i, fi-
nalment, s’ha ofert el concert que
ara hem comentat.

Mireia Pintó, l’ànima del festi-
val, segueix essent una intèrpret en
plena forma, capaç dels accents
més comunicatius sense perdre
mai la innata manera de fer plena
de distinció i de bon gust.

clàssica | marta almajano i mireia pintó

Aires de Moràvia
� Programa: Duets vocals de

Schumann, Brahms i Dvorák per
Marta Almajano (soprano), Mireia
Pintó (mezzosoprano), amb
Vladislav Bronevetzky (piano).
Lloc i dia: Mas de Sant Iscle, XV
Festival de Música Clàssica de
Sant Fruitós de Bages. 23 de juliol.

JORDI MALUQUER


