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T
é 15 anys, estudia 4t
d’ESO a les Dominiques
de Sant Andreu, treu
molt bones qualifica-
cions i li agrada la músi-

ca. Més aviat sembla que li agrada
molt,molt, lamúsica. Fa anys queAn-
drea Motis, veïna del barri barceloní
de Sant Andreu, aprèn, toca i canta a
la Sant Andreu Jazz Band. Una for-
mació jazzística construïda per Joan
Chamorro i amb l’encoratjament
d’aquest, que ja ha actuat al Palau de
la Música Catalana i a L’Auditori.
Ara apareixerà per partida doble al
Voll-Damm Festival de Jazz de
Barcelona: al capdavant del seu grup,
en què debutarà AndreaMotis com a

solista, i com a big band pròpiament
dita. Quan atén aquest diari, Andrea
Motis s’acaba d’examinar per ingres-
sar a l’escola de música Oriol
Martorell i té pressa perquè ha de tor-
nar a l’escola.
La jazzista va començar a interes-

sar-se molt aviat pel jazz i el swing.
“Als set anys –diu– vaig començar a
tocar la trompeta, i als deu ja em vaig
apuntar a la jazz band de l’EscolaMu-
nicipal deMúsica de Sant Andreu. Al
meu pare li agradamolt la música, de
jove tocava la guitarra i la trompeta, i
ens porta a molts concerts. A la meva
mare li agrada per l’afició que hi té
ell. Des del principi va ser Joan
Chamorro qui emva animar i va insis-
tir que m’incorporés a la jazz band i,
després, al seu propi grup”.
L’Andrea sap que és un cas singu-

lar, A la seva escola, és més habitual
que les noies de la seva edat s’inclinin
per altres músiques, pels cantants de

moda. “Sí –contesta ella–, a la majo-
ria d’amics de lameva escola els agra-
da sobretot el pop. Però com que a la
Jazz Band som molts nois i noies de
lamateixa edat i compartim elsmatei-
xos gustos, ja no ho veus com una co-
sa estranya. De fet, quan canto, sobre-
tot peces de Billie Holiday o Ella Fit-
zgerald, a molta gent que no té gaire
idea del que és el jazz, li encanta el
que sent”.
AndreaMotis toca el saxo, la trom-

peta i també és vocalista. Per això, el
seu repertori preferit és variat segons
l’instrument triat. “Quan sóc amb la
jazz band, em sento més a gust amb
els grans clàssics com Count Basie o
Duke Ellington; en canvi, quan toco i
canto en el grup del Joan, m’agraden,
per una part, Billie Holiday i Ella Fit-
zgerald, i, per l’altra, Bobby Jackett i
Harry Sweets Edison”.
Si hagués de triar, preferiria la veu

o ser instrumentista del saxo o la

trompeta? Ella té les coses clares i no
es deixa influir per opinions alienes.
“La gent –contesta la joveníssimamú-
sica– sol dir-me que els agrada més
quan canto, però jo prefereixo per da-
munt de tot tocar la trompeta, encara
que tinc la certesa que, tot i així, mai
no deixaria de cantar”.
Haver rebut tants elogis amb no-

més quinze anys d’edat pot generar
vertigen o envaniment, però ella no
se sent d’una casta especial ni té por
o nerviosisme per l’altura assolida en
tan poc temps. “Mai no has de deixar
de gaudir amb lamúsica, l’has de sen-
tir com un hobby. Mentre la música
sigui el quemés etmotivi, pots afron-
tar qualsevol repte. Fent això i prepa-
rant-te, esclar”, opina.
Andrea mostra una gran maduresa

“La música –confessa–és el que més
m’agrada, però demoment és una ac-
tivitat que va al costat delsmeus estu-
dis. Ja veurem en el futur". c

Esperit
crític

REPTE

La jazzista debutarà com
a solista de la Sant
Andreu Jazz Band,
de Joan Chamorro

J
orge Semprún vamorir dimarts a
París. Tenia 87 anys i una expe-
riència vital colpidora. “L'horror
–va dir– ha estat una pàtria per a

mi”. La seva vida va ser una successió de
persecucions, desarrelaments, exilis i ex-
pulsions. Endiferents circumstàncies, pe-
rò gairebé sempre per unamateixa causa:
defensar la llibertat. Va haver de fugir del
seu país quan era poc més que un nen, es
va enrolar després en la resistència fran-
cesa, va sobreviure al camp de concentra-
ció de Buchenwald, va ser dirigent del
Partit Comunista d'Espanya en la clandes-
tinitat i va dedicar després el gruix dels
seus esforços a la literatura i el cinema (a
excepció dels tres anys com aministre de
Cultura de Felipe González). Els aspectes
més ombrívols de la seva peripècia vital
el van empaitar cada dia de la seva vida
adulta. “Puc viure assumint tota aquesta
mort mitjançant l'escriptura, però
l'escriptura m'impedeix literalment viu-
re”, va indicar. Només lamort li haurà su-
posat, doncs, un alleujament. Encara que
més alleujat s'hauria sentit si el seu miss-
atge a favor d'una ciutadania amb més
sentit crític hagués calat.

Fa un parell d'anys, Semprún es va
prestar a una entrevista en directe a

l'auditori del Guggenheim de Bilbao. Du-
rantmés d'una hora va revisar la seva tra-
jectòria i les seves conviccions, i va en-
lluernar el públic amb el seu bon criteri i
la seva força. Va embastar les paraules
amb tota lògica, va il·lustrar amb vivèn-
cies personals els abismes de la història
recent, va esmentar poetes i filòsofs i va
rebatre sense embuts als qui van discutir
les seves idees. La seva vitalitat va sem-
blar augmentar després, a l'hora de sopar:
octogenari, va menjar amb l’avidesa d'un
nen famolenc. L'home que va haver de de-
safiar la mort reiteradament per complir
el seu ideal de vida digna devorava
l'existència.

En la persona de Semprún han convis-
cut l'intel·lectual i l'home d'acció. Al món
abunden els ideòlegs que marquen direc-
trius sense exposar-se als riscos que com-
porta aplicar-los. També abunden els sol-
dats impulsius, incapaços de distingir en-
tre el valor i la gosadia fatal. I després hi
ha uns quants éssers capaços de combi-
nar el saber del millor pensador amb la
valentia del partisà més generós. Sem-
prún en va ser un.

L'autor desaparegut deixa un impor-
tant llegat literari –que no desmereix els
de Levi oKertész, també relators infatiga-
bles de l'holocaust– i un llegat cinemato-
gràfic centrat en els combats de
l'esquerra. I, a més amés, deixa també un
llegat intangible: el de l'esperit crític.
D'aquest esperit que ens manté alerta da-
vant els integrismes; que abomina de la
rutina; que ens ajuda a crear contrapo-
ders; que aposta a favor de l'evolució his-
tòrica; que en lloc de commemorar velles
victòries ens anima a evitar futures der-
rotes... “Els qui no tenen esperit crític no
dubten –va resumir Semprún a Bilbao–;
no saben que el dubte és el motor de la
veritat, ni que l’absència de dubte ens
condueix al sectarisme”.

La cita musical de la tardor a Barcelona escalfa motors

Andrea Motis i Joan Chamorro, després d’una actuació de la seva banda

Yo, Dalí

Autors:Xavier Benguerel (música), Jai-
me Salom (llibret)
Lloc i data: Teatre de la Zarzuela
(Madrid), 10/VI/2011

JAUME RADIGALES

Coproduïda amb el Liceu, on arribarà
a l’octubre, Xavier Benguerel ha estre-
nat a Madrid, després d’un periple
amb força obstacles, l’òperaYo, Dalí so-
bre llibret de Jaime Salom. La partitu-
ra és complexa, però honesta i de gran

refinament: la atonalitat hi té un paper
fonamental, genera textures expres-
sives i ambientals, amb melodies que
apareixen i desapareixen, i estableix
complicitat amb l’espectador. Una pà-
gina de progressions en què la poli-
rítmia orquestral i un cant a base d’in-
tervals presenta força dificultats als in-
tèrprets protagonistes, malgrat estar
davant una partitura molt ben escrita
per a la veu.
Joan Martín Royo, a la pell de Dalí,

presenta un estat vocal esplèndid, a la
qual cosa cal sumar una generosa i es-
tudiada prestació actoral. Elmateix ni-
vell es pot atorgar a Marisa Martins,

una Gala sinuosa però sense conces-
sions i amb una antològica escenamor-
tuòria. Entre la resta del repartiment,
destaca l’infal·lible Antoni Comas en el
doble paper d’Éluard/Superstar com-
plementant un equip molt ben dirigit
per Miquel Ortega.
El muntatge està fet amb l’excel·lent

visualització de Xavier Albertí, atent i
detallista a la direcció d’actors i que,
en complicitat amb l’escenògraf Quim
Roy, ha sabut parlar de Dalí sense cau-
re en els tòpics iconogràfics de sem-
pre: escenografia a base de bastidors
de quadres i, només al final, uns re-
lleus que remeten a la iconografia dali-
niana són algunes de les millors solu-
cions d’un muntatge intel·ligent al ser-
vei d’una òpera esplèndida.c

PRECOCITAT

Andrea va començar a
tocar la trompeta als set
anys i als deu formava
part de la Jazz Band
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Semprún: “El dubte és
motor de la veritat, i quan
és absent ens du al
sectarisme”

AndreaMotis, que estudia 4t d’ESO, apareixerà per partida
doble en el Voll-DammFestival de Jazz de Barcelona

Estrelladel jazzals 15anys
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