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Entrevista: Lluís Vidal Elpianistaporta
avuiaL’AuditoriunàlbumsobreMompou

El pianista Lluís Vidal presenta a Barcelona ‘Mompiana’ ■ JOAN CORTÈS

“Ladificultatés
improvisarino
trair l’essència”

Raquel Font
BARCELONA

El pianista Lluís Vidal fa avui la presenta-
ció oficial a Barcelona de Mompiana, “una
relectura de la música de Frederic Mom-
pou sota els paràmetres del jazz i la músi-
ca improvisada”. I ho farà amb un concert
a L’Auditori, acompanyat del seu trio
–que forma amb el contrabaixista Masa
Kamaguchi i el bateria David Xirgu– i dos
músics convidats: el saxofonista valencià
Perico Sambeat i el trompetista nord-
americà Chris Kase.

Què és Mompiana?
És una versió per a quintet (trompeta,
saxo, piano, contrabaix i bateria) d’una
selecció d’una sèrie de peces de Mompou
que originalment eren per a piano.

Què és el que més li ha costat de versionar
un autor com Mompou?
Em vaig fixar com a premissa no trair
el que jo considerava que era l’essència
més primigènia de la seva música, o
sigui, que l’original fos reconeixible. La
dificultat és aquí: d’una banda, trobar
un tipus de material que et permeti a
tu expressar-te i fer el que vols fer, és a
dir, que sigui apte per a la improvisa-
ció, i al mateix temps trobar l’equilibri
per no trair l’essència més fonamental
de la seva música, no desfigurar-ho: en
alguns treballs que s’han fet al voltant
d’autors clàssics, el resultat està molt
lluny de l’original.

D’on li ve aquest interès per l’obra de
Mompou?
No recordo ni quan va ser la primera
peça que vaig sentir, suposo que quan
estudiava al Conservatori. És un autor
que m’ha anat acompanyant tota la
vida, ha estat un referent a l’hora d’har-
monitzar i de treballar el material popu-
lar que al llarg dels anys també ha estat
una de les meves feines. A més, la casua-
litat va fer que jo anés a viure al mateix

edifici on vivia ell, o sigui que vam coin-
cidir els seus tres últims anys de vida,
durant els quals vam ser veïns d’escala.
La veritat és que era un projecte que feia
molt de temps que tenia al calaix, que
pensava que un dia faria, i va ser des-
prés de la proposta de la productora
Contrabaix, que m’ho va suggerir, que
es va donar el tret de sortida.

Mompiana també s’ha editat en disc.
Sí, el disc ha sortit amb Universal. És de
destacar el fet que una multinacional
s’interessi per aquest producte.

En el disc ha comptat amb el trompetista
Dave Douglas, que no serà a L’Auditori, i el
saxofonista Perico Sambeat.
Douglas és un dels músics més inquiets i
creatius del panorama del jazz mundial,
que al concert serà substituït per Chris
Kase. Amb el Perico feia molt temps que
no treballàvem junts i ha estat un plaer
poder comptar amb ell.

Què és el que més li agrada de Mompou?
Hi ha tota un vessant harmònic que és
molt suggerent i proper al món del jazz.
L’ampliació de la tonalitat que es va pro-
duir a la primera meitat del segle XX és
molt propera a l’evolució harmònica en
el jazz. Per altra banda, té unes melodies
molt inspirades i boniques, molt aconse-
guides, i després que té aquest punt
d’una cosa molt autòctona, molt de Cata-
lunya, hi ha uns girs i uns aspectes melò-
dics molt arrelats a la nostra tradició.

No és la primera vegada que ha establert
ponts entre la música clàssica i el jazz.
Vaig fer una relectura semblant sobre un
Llibre per a piano de Debussy que es diu
Children’s corner i una revisitació d’al-
gunes peces d’Iberia d’Isaac Albéniz per
a dos pianos i orquestra simfònica, que
ho vam fer amb l’Orquestra Nacional
d’Espanya. Aquests són els tres projec-
tes de relectures de músics clàssics ree-
laborats sota aquesta estètica.

L’OJIPC celebra
5 anys amb el Cor
Jove en un concert
al Palau de la Música

Marta Porter
BARCELONA

“Quan neixes amb aquest
nom ets molt conscient
d’on et situes i dels proble-
mes que tindràs”. Així
s’expressava ahir Magda
González Crespí, presi-
denta del Forum Musicae,
entitat fundadora de l’Or-
questra de Joves Intèr-
prets dels Països Cata-
lans. Ara, cinc anys des-
prés de la seva fundació,
celebren l’aniversari amb
un concert al Palau de la
Música Catalana, acompa-
nyats del Cor Jove de
l’Orfeó Català i del Cor
Ametsa Gazte d’Irun, diri-
gits pel titular de l’orques-
tra, Salvador Brotons.

L’orquestra, de format
simfònic i integrada per
joves d’entre 18 i 26 anys
provinents de tot el territo-
ri, ofereix un programa que
recull Tres danses valenci-
anes, del compositor valen-
cià Amand Blanquer; Cani-
gó, acte I, del català Jaume
Pahissa, i Mallorca, suite
simfònica, del mallorquí
Baltasar Samper. I és que
un dels objectius de l’or-
questra, com va explicar
Brotons, “és la recupera-
ció de les obres del nostre
patrimoni. Som un país
normal i les biblioteques
estan plenes de partitures
desconegudes, i un país ha
de conèixer el seu passat
per créixer”. La que sí que
ha crescut és l’Orquestra,
que en aquests cinc anys
ha editat 4 cedés i 9 parti-
tures i ja es prepara per
crear, aquest estiu, el Cor
de Joves Intèrprets dels
Països Catalans. ■

Lamúsica
delsPaïsos
Catalans

L’Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans
durant un concert a Maó, dirigida per Salvador Brotons ■ OJIPPCC

Távoratorna
aBarcelona
ambuntoro
“sensesang”

Redacció
SEVILLA

L’opereta Carmen, del dra-
maturg Salvador Távora,
prohibida el 2002 pel go-
vern català perquè incorpo-
rava la lídia d’un toro a l’es-
pectacle, tornarà a la Monu-
mental de Barcelona amb
un espectacle en què “no es
vessarà ni una sola gota de
sang”. El mateix Távora va
explicar ahir, en una roda
de premsa a Sevilla, que la
primera representació la
farà a la capital catalana el
pròxim 5 de juny.

Durant la seva compa-
reixença va explicar que
l’obra “està immunitzada
contra qualsevol prohibi-
ció” perquè aquesta vega-
da la lídia del toro per rejo-
neo ha estat substituïda
per un espectacle de recor-
tadores que “jugaran amb
el toro només amb el cos”.
Pel dramaturg, aquest ri-
tual taurí permet tornar
als orígens mediterranis
dels jocs cretencs i “no
només no violenta l’ani-
mal sinó que embelleix la
seva figura i sublima la
seva bellesa”.

El dramaturg ha reco-
negut que la tria de Barce-
lona en aquest moment
respon a la polèmica sobre
les corrides de toros. La
seva intenció és “qüestio-
nar l’intent del Parlament
de prohibir els toros” i ha
lamentat la falta de “dià-
leg”. L’empresari respon-
sable de l’espectacle,
Francisco Dorado, ha ad-
vertit que si no li donen
tots els permisos “caldrà
tornar als tribunals”, com
ja va passar el 2002. ■


