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da nit és diferent. Hi ha jazz, pop, 
música clàssica, espanyola...», expli-
ca Jones, que es confessa fan de Car-
men Amaya. ¿No tem que a aquests 
músics tan joves la seva presència els 
resulti intimidant? «¡No! Jo vaig co-
mençar molt jove i els músics adults 
van ser molt atents amb mi, i ara jo 
faig el mateix. Tot és natural».
 Molt pocs artistes poden procla-
mar (amb credibilitat) que les eti-
quetes dels gèneres musicals són ir-
rellevants. Quincy Jones, que amb 
el seu talent les ha transcendit, és 

Acumula unes quantes vides artís-
tiques, i el seu secret és no haver-se 
acomodat mai en cap. Quincy Jo-
nes, el còmplice de Dizzie Gillespie 
i Lionel Hampton, l’arranjador de 
Ray Charles i Frank Sinatra, l’autor 
de bandes sonores com la d’El color 
púrpura, el productor que va con-
vertir Michael Jackson en estrella, 
l’inventor de l’himne humanitari 
per excel·lència, We are the world, es-
tà entre nosaltres. Avui (22.00 ho-
res) pujarà a l’escenari del Festival 
de Peralada.
 Quincy Jones & The Global 
Gumbo All Stars és un recital he-
terodox que només ha recalat en 
dues places europees, Montreaux 
i Peralada. El seu protagonista, de 
78 anys, no hi toca cap instrument 
(va haver de deixar el saxofon al pa-
tir dos aneurismes fa dècades), i el 
seu rol és presentar i dirigir els mú-
sics que acompanya, joves instru-
mentistes de tot el món (entre ells, 
la tendra pianista Emily Bear, de 
nou anys), convençut que el desco-
briment de talents és la seva defini-
tiva missió sobre la terra. 
 «Fa 60 anys que busco músics 
per tot arreu. Emily és nord-ame-
ricana; Lionel Loueke, de Benín; 
Omar Bashir, de l’Iran... Busco els 
millors», explica un cordial Q (com 
el va batejar Sinatra) per via tele-
fònica. A més dels vuit músics fi-
xos del concert, intervindran a 

Peralada l’excantant de Ketama, An-
tonio Carmona, i la vocalista, saxo-
fonista i trompetista de 16 anys An-
drea Motis, un talent emergent sor-
git de la Sant Andreu Jazz Band. «Pot 
ser catalana, però la seva veu és la de 
Billie Holiday, i la seva trompeta, la 
de Louis Armstrong», piropeja Jones 
sense embuts.
 Gumbo deu el nom a una potent 
sopa molt popular a Nova Orleans. 
«Barreja ceba, gambes, all, espàr-
recs..., i el resultat és fabulós. Amb 
aquest concert busco el mateix. Ca-
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«Busco els millors»
Quincy Jones dirigeix The Global Gumbo All Stars a Peralada H El col·laborador de Frank 
Sinatra i Michael Jackson comptarà avui amb Antonio Carmona i l’emergent Andrea Motis

un d’ells. «Només hi ha 12 notes. 
Tot surt d’allà, i després hi ha bona 
i mala música. M’ho va ensenyar 
Nadia Boulanger». En aquesta pri-
mera categoria, la de la bona mú-
sica, hi ha els seus arranjaments 
per a Sinatra. «Ens vam conèixer el 
1958, a l’Sporting Club de Monte-
carlo, en un concert per a la prince-
sa Grace. Quatre anys després em 
va demanar si podia fer-li els arran-
jaments d’una cançó de Bart Ho-
ward (Fly me to the moon) i altres, per 
gravar-les amb Count Basie. Em va 
demanar si podia anar a Hawaii a 
veure’l i no m’ho vaig pensar», re-
lata. «Treballar amb ell era com es-
tar al cel. Deia: ‘Fes com si cada dia 
fos l’últim de la teva vida. ¡Arribarà 
un dia que tindràs raó!’». 

De la bossa nova a ‘Thriller’

En aquells anys va trobar nous estí-
muls milers de quilòmetres al sud. 
«Vaig anar al Brasil el 1956 o 1957 
i vaig conèixer tots els talents que 
després van crear la bossa nova. Jo-
bim, Vinicius, Joao Gilberto i As-
trud Gilberto... La música brasilera, 
com la cubana, és música africana, 
¡i música planetària!», diu l’autor 
de Big band bossa nova (1962).
 En una altra de les seves vides el 
veiem tutelant Michael Jackson a 
Off the wall, Thriller i Bad. «Amb ell hi 
va haver amor i confiança. La mi-
llor manera de recordar-lo és escol-
tant-ne els discos. Ho resumeixen 
tot. La seva música segueix escol-
tant-se de la Xina al Brasil, i això 
per a mi és molt agradable. És el po-
der de la música: arribar a l’ànima. 
L’aigua i la música seran les dues 
últimes coses que quedaran a la 
terra».
 I a Peralada, ¿quin Quincy Jones 
veurem? «Tot estarà sobre l’escena-
ri. El repertori el decidirem al final, 
però, soni el que soni, segur que se-
rà fantàstic. L’hi prometo». H

VISITA D’UN GEGANT DE LA MÚSICA MODERNA

«Sinatra deia: ‘Fes 
com si cada dia fos 
l’últim de la teva vida. 
¡Arribarà un dia que 
tindràs raó!’», ironitza

33 El músic nord-americà Quincy Jones.

TEATRE 3 PRESENTACIÓ

El TNC esquiva la crisi amb un 
rècord d’ocupació del 79,4%
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Lluny d’arronsar-se per la crisi, el te-
ló del Teatre Nacional de Catalunya 
ha batut aquesta temporada el rè-
cord d’ocupació de l’aforament mit-
jà de les seves tres sales: un 79,44% 
històric que supera en un 5% la xi-
fra de l’exercici passat. Això sí, el 
nombre d’espectadors va baixar a 
143.787 (gairebé 30.000 menys) pel 
nombre inferior de funcions.
 La premissa de Sergi Belbel, direc-
tor del teatre públic, és clara: «Vo-
lem mantenir la qualitat artística 
de l’oferta i al tenir menys pressu-
post per les retallades l’única solu-

‘El comte Arnau’,
el nét de Chaplin i un 
musical obriran el curs

ció és reduir l’activitat». El director 
es va mostrar «molt satisfet» dels re-
sultats aconseguits en una tempo-
rada apuntalada pels èxits d’Agost 
(que tornarà el 2012 i podria conver-
tir-se en el muntatge més vist), Pedra 
de tartera o Copenhaguen. L’objectiu 
és seguir impulsant l’autoria cata-
lana i les produccions pròpies en de-
triment de muntatges externs. «No 
podem renunciar a ser un centre de 
producció», va afirmar.
 El curs que ve el teatre driblarà 
la tisorada del 18,7% del pressupost 
–en total 13 milions d’euros (3 
menys que el 2010)– amb una reduc-
ció de tres o quatre muntatges (se-
ran 14 o 15) i una sola presència es-
trangera, encara que molt sonada. 
James Thiérrée, nét de Chaplin que 
va entusiasmar el públic amb La vei-
llée des Abysses, tornarà a desplegar la 

seva màgia a la Sala Gran amb Raoul 
(del 3 al 6 de novembre). El virtuós ar-
tista i creador –que combina teatre 
gestual i visual, dansa, circ...– prota-
gonitzarà una lluita quixotesca con-
tra els elements. 

DE MARAGALL A VERDAGUER / Belbel va 
avançar ahir els títols d’un primer 
trimestre molt poètic i musical. 
Començarà el 29 de setembre amb 
Una vella, coneguda olor, opera prima 
de Josep Maria Benet i Jornet que di-
rigirà el mateix Belbel a la Sala Pe-
tita. L’obra –amb Mercè Arànega i 
Imma Colomer, entre altres– obre 
les finestres d’un pati de veïns de la 
Barcelona proletària dels anys 60. 
 El poema dramàtic El comte Arnau, 
de Joan Maragall, primera gran pro-
ducció de l’any, alçarà el teló de la 
Sala Gran el 5 d’octubre. Hermann 

33 Belbel i Sol Daurella, presidenta del consell del TNC, ahir al teatre.
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Bonnín, codirector de l’Espai Bros-
sa, dirigirà un elenc encapçalat per 
Ernest Villegas al qual se sumarà el 
Cor de Cambra del Palau. A la Sala 
Tallers arribarà el 19 d’octubre Pol-
zet. Marionetes, actors i música en 
una proposta molt plàstica de Pa 
Sucat adreçada a tota la família. El 
30 de novembre la jove companyia 

Egos Teatre (van triomfar amb Ruddi-
gore... i La casa sota la sorra) estrenarà a 
la Sala Gran un musical inspirat en 
El crim de Lord Arthur Saville, d’Oscar 
Wilde. Mentrestant, a la Sala Petita 
(del 14 al 26 de desembre), el gran 
rapsoda Lluís Soler farà pujar els es-
pectadors fins al Canigó de Jacint Ver-
daguer. H


