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LabarceloninaGiuliaValle
estrenaunpoderósLiberaQuartet

La contrabaixista experimenta amb el rock d’avantguarda en el seu nou projecte

GiuliaValleLiberaQuartet
HUMANFUZZ

9dejuny

La cita era a l’associació cultural Hu-
man Fuzz, Poble-sec amunt. I no podia
ser més atractiva. Giulia Valle no no-
més ens convidava a descobrir el seu
nou projecte, sinó que després ens
convidava a sopar. Un cop arribats al
semiclandestí emplaçament, músics,
programadors, periodistes i amics es-
peraven curiosos l’estrena de la nova
aventura d’una de les figures de la jo-
ve escena jazz barcelonina. I amb raó:
al contrabaix, Giulia Valle és una intèr-
pret apassionada, però també una
compositora audaç, comhademostrat
en els tres discos que ha editat amb el
Giulia Valle Group, el quintet que lide-

ra. L’últim,Berenice (2010), l’ha porta-
daper festivals de jazz d’arreudelmón,
i li va donar el premi Altaveu a lamillor
trajectòria artística i el reconeixement
a la millor músic i al millor grup del
2010 en els premis que atorga l’Asso-
ciació de Músics de Jazz i Música Mo-
dernadeCatalunya. Així que les expec-
tatives eren altes.

Abans de començar, Valle es decla-
rava il·lusionada per presentar un pro-
jecte “nou de trinca” que s’estrenava
amb públic en aquell concert. “Espero
queengaudiu tant comnosaltres”, de-
sitjava, i és que un dels atractius de
veureValle en directe és presenciar el
plaer físic que obté acariciant el seu
instrument. Però si gaudir veient-la to-
car és fàcil i immediat, gaudir de la seva

música rica i complexa requereix un
cert esforç. Les composicions deValle
desafien l’oient, però compensen aqui
li agraden els reptes.

D’entrada, la formació ja provocava
les convencions del jazz: el contrabaix
deValle i la bateria d’Oriol Rocamarca-
ven el ritme, la flauta de Pablo Selnik
assumia bona part de les melodies i
David Soler les resseguia o les comple-
mentava amb una, de vegades, subtil
guitarra elèctrica. Però durant bona
part del concert el Libera Quartet titu-
lar va comptar amb David Pastor bu-
fant una trompeta que anava canviant
de so per obra dels pedals d’efectes.

La presència de la guitarra elèctrica
jadonavapistessobreperonexerciria la
llibertat aquest LiberaQuartet. Valle, a
qui segons la seva mànager li agrada
tant el jazz comels Pixies, experimen-
ta en aquest quartet amb el rockmés
avantguardista, ambun post-rock ins-
trumental que, de fet, quan ésmés in-
teressant és quan abandona l’èpica i
beu del jazzmés lliure. El Libera Quar-
tet deGiuliaValle noestà tan llunydels
últims 12Twelve, i seria una llàstima
que tots els que vanapreciarL’Univers
(2006), l’últim treball de la formació
post-rock barcelonina, deixessin esca-
par l’oportunitat de sentir endirecte el
nouprojectedeValle, que seràpart del
programadel festivalMas iMas.

Després del menú de jazz lliure i
eclèctic, amb tocs de post-rock, psico-
dèlia i música llatina –enregistrat en-
tre bambolines per Dave Bianchi, que
ja vamesclarBerenice–, la vetllada va
acabar ambun pica-pica del xef Jaume
Jané que va estar a l’altura de l’arriscat
i contundent àpatmusical.
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ARA QUE NO S’OFENGUI NINGÚ
JUANJO SÁEZ

Oriol Roca a la bateria, Giulia Valle al contrabaix i David Soler a
la guitarra elèctrica. Fora de camp, Pablo Selnik a la flauta. JORDI PIZARRO

Jorge Semprún rep l’Ordre de les
Arts i de les Lletres

apuntsculturals

Avui se celebrarà el funeral de l’escriptor i exministre
de Cultura Jorge Semprún a París. FRANKPERRY / AFP

GUARDÓPÒSTUM

El Consell deMinistres va
concedir ahir a títol pòs-
tum l’Ordrede lesArts i de
les Lletres espanyoles a
Jorge Semprún. La pro-
posta va ser de laministra
de Cultura, Ángeles Gon-
zález-Sinde, i vol reconèi-
xer la carrera literària de
Semprún i també la seva
tasca d’ambaixador de la
cultura espanyola per tot

el món. González-Sinde
viatjarà al funeral que tin-
drà lloc avui a París, al Li-
ceuEnric IV –onvaestudi-
ar l’escriptor i políticmort
dimarts–, i entregarà el tí-
tol a la família. El vicepre-
sident Alfredo Pérez
Rubalcaba va afirmar que
el govern tenia intenció
de donar l’Ordre a Sem-
prún abans quemorís.

Terrassa aposta per la creació
més arriscada

ARTS ESCÈNIQUES

La temporada que ve el
Centre d’Arts Escèniques
deTerrassa (CAET) inclou-
ràel reformatTeatre Prin-
cipal com a espai de pro-
gramació habitual. En
aquest escenari hi haurà
lespropostesconvidades i
per a grans públics, men-
tre que al Teatre Alegria
s’hi continuaranrepresen-
tant lesproduccionspròpi-
es.Terrassa, seudel festi-
val TNT, s’està especialit-
zantennovesdramatúrgi-
es i jove autoria, i les tres
produccions pròpies que

hapresentatPep Plapera
latemporadaquevehode-
mostren.PabloRosal i Xa-
vier Martínez estrenaran
La trilogiadelpoeta.Mari-
lia Samper –que formarà
partde la propera fornada
de dramaturgs del T6 del
Teatre Nacional– dirigirà
les Q-Ars Teatre a F3dra,
revisiódelmite clàssic. I la
tercera proposta, Indes-

criptible, irracional i injus-

tificat, és obra del video-
crador Ian Gehlhaar amb
coreografiesdeMarMedi-
na imúsicadeHuete.

Voces Contra el Terrorismoes
querella contraBrams

POLÈMICAPER LA LLETRAD’UNACANÇÓ

L’associacióVocesContra
elTerrorismo(VCT)vapre-
sentar ahir una querella a
l’Audiència Nacional con-
traelgrupde rockbergue-
dà Brams per un “pre-
sumptedelictedemenys-
preu ihumiliacióa lesvícti-
mes del terrorisme”. VCT
consideraque la cançó In-

auguració, queobreeldisc
Oferta de diàleg dels
Brams, “celebra l’atemp-
tat”queTerraLliurevaco-

metre contrael periodista
Federico Jiménez Losan-
tosel 1981. Enuncomuni-
catpublicat a la sevaweb,
VCT destaca que una de
lesestrofesde lacançódiu
“que amb una sola bala
haurem guanyat la guer-
ra”. La lletra d’Inaugura-
ció, escrita per Francesc
Ribera Titot, descriu amb
ironia l’acted’inauguració
d’una plaça dedicada a Ji-
ménezLosantos.


