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Diversióambswing

Uncalendaridiscret

CRÍT ICA DE JAZZ

CRÍT ICA DE TEATRE

Noies de Calendari

Autor: Tim Firth
Director: Antonio Calvo
Lloc i data: Teatre Poliorama
(14/IX/2012)

JOAN-ANTON BENACH

Que quedi clar des d’ara i per
sempre: cap entrecuix mínima-
ment agosarat, cap cul exposat
amb el més lleu desvergonyi-
ment, ni un sol pit al descobert,
ni un mugró campant en solitari,
i en fi, cap llengua serpentina per
despertar la libido de l’auditori.
Aquestes Noies de Calendari són
un exemple universal de pudícia.
Tot i que algunes només en te-
nen quaranta de ben posats,
aquestes noies són unes senyores
grans. Aquestes noies son unes
santes. Pel lector que no ho hagi
llegit encara, anotaré que es trac-
ta d’uns personatges femenins
amb els quals el britànic Tim
Firth (N.O. Anglaterra, 1964) va
escriure el 2008 una obra de tea-
tre, basada en fets reals i adapta-
da del guió cinematogràfic que
ell mateix havia lliurat als pro-
ductors de Hollywood per la
pel·lícula que es rodà el 2003.
El grup era format per ami-

gues íntimes d’una associació de
dones de Yorkshire. El 1998, a
una d’elles se li va morir el marit
de leucèmia i a la colla se li havia
acudit que en el pròxim calenda-
ri anual que editava l’associació
elles posarien nues i els guanys
que s’obtinguessin de la venda es
destinarien a l’hospital que havia
tractat l’home de la seva compa-
nya. La recaptació obtinguda
amb la insòlita operació benèfica
va ser extraordinària i d’aquí la
popularitat de les dames valero-
ses, no gens acomplexades, que
la van dur a terme i que van inspi-
rar el film i l’obra de teatre.
El text de Tim Firth, de qui el

1999 es va poder veure Penjats a
La Villarroel, ha estat adaptat

per Marc Rosich –molt lleugera-
ment, pel que sembla– i dirigit
per Antonio Calvo. No sembla
probable, però, que les seves
aportacions hagin servit per mo-
derar la carrincloneria que regali-
ma per moltes cantonades d’una
història que alterna, amb regula-
ritat, la invitació a la llagrimeta i
a la rialla. Amb la tendresa, l’amis-
tat i la solidaritat es fa una barre-
ja de coïssor segura permolts lla-
grimals de la bona gent. I amb els
jocs de la pudícia s’ofereixen els
recursos més fàcils i vulgars per
provocar unmunt de riallades in-
gènues. D’imaginació, la de la se-
nyora de Yorkshire que va tenir
la idea del calendari. Damunt l’es-
cenari, gens ni mica.
Dic que les Noies de calendari

són unes santes, però, com és na-

tural, unes santes... malicioses.
Sense la malícia innocent del que
amaguen. Sense la malícia del
que passaria si no amaguéssim
no hi hauria comèdia. Elles han
de flirtejar amb la transgressió
perquè la gent rigui. L’han de evi-
tar, però, per fer de l’obra un en-
treteniment familiar, per bé que
massa enfigassat i llarg: crec que
pocs espectadors s’escaparan de
l’avorriment provocat per vint o
trenta minuts sobrers.
L’encert principal de produc-

tors i director rau en el càsting i
en la bona interpretació del grup.
A destacar, pel seu major paper,
AnnaAzcona iMaifeGil. I l’ener-
gia excel·lent d’Imma Colomer. I
l’expresivitat de Teresa Vallicro-
sa i Isabel Rocati. Disciplinades i
sense cap error, Eva Barceló i Ca-
talina Solivellas.c

Maïa Vidal, durant la seva actuació a Vic

Ronald Baker Quartet

Intèrprets: Ronald Baker,
trompeta i veu; GerardNieto, pia-
no; Ignasi González, contrabaix;
Jean-Pierre Derouard, bateria
Lloc i data: Jamboree
(14/IX/2012)

KARLES TORRA

Amés de compartir cognom, Ro-
nald Baker té en comú amb el lle-
gendari Chet la seva condició de
trompetista i cantant. Això sí, en-
cara queRonald va dedicar un tri-
but al seu ja desaparegut i genial
homònimen la seva anterior visi-
ta a Barcelona ambmotiu del Fes-
tival Mas i Mas del 2010 –en
aquella ocasió en format de quin-
tet–, la veritat és que el seu art va
per altres camins.
Nascut a Baltimore i establert

aParís, RonaldBaker s’ha conver-
tit en un dels grans animadors de
l’actual escena jazzística europea

en el seu vessant més divertit i
swingant.
En aquesta ocasió, Ronald Ba-

ker va arribar al Jamboree al cap-
davant d’un quartet hispanofran-
cès, al si del qual destaca la pre-
sència del bateria francoafroame-
ricà Jean-Pierre Derouard, cone-
gut en aquest costat del Pirineu
per les seves remarcables feines
al costat del pianista Ignasi Terra-
za. Ja fos amb les baquetes, els
pinzells o amà pelada, PierreDe-
rouard va oferir una classemagis-
tral de bateria en la qual va in-
cloure alguns malabarismes i pi-
ruetes increïbles.
Amb la seva despreocupada ac-

titud escènica i malgastant sim-
patia pels quatre costats, Ronald
Baker es va posar el públic del
Jamboree a la butxaca des de la
mateixa arrencada, a cavall d’un
bategant hard bop i mostrant a
parts iguals savoir faire i alta in-
tensitat en els seus punyents so-
los de trompeta.
Menys afortunat va estar, tot

seguit, i ja com a vocalista, en
abordar One note samba, una fa-
mosa bossa nova d’Antonio Car-
los Jobim, i a la que no va saber
treure-li cap partit. Tampoc no
vamillorar la cosa en l’apartat ba-
ladístic, pecant d’afectació i ex-
cessiu histrionisme.
Fins que va atacar el repertori

històric de Duke Ellington, i el
concert va passar a vorejar l’ex-
cel·lència. Primerament a propò-
sit d’un Don’t get around much
anymore, en el qual va combinar
meravellosament bé la interpre-
tació del tema amb suculentes
improvisacions vocals carre-
gades de pólvora. Per embar-
car-nos a continuació entre ona-
des de fresc swing enundesenfre-
nat Take the A train, incitant el
públic a simular amb els seus
cors una locomotora, com a
llançadora d’una sèrie de fabulo-
sos scats vocals.
En vena, Ronald Baker va re-

matar la sessió de divendres amb
nota en revisitar Charlie Parker.
Sens dubte, l’art d’aquest extra-
vertit trompetista i cantant puja
com l’escuma amb autors d’una
categoria tan gran.c

L’encert principal
de productors i
director rau en el
càsting i en la bona
interpretació del grup
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Vic

L
a segona jornada del
Mercat deMúsica Vi-
va de Vic va donar
una important cober-

tura a les propostes que –en di-
ferent mesura segons l’artista
que feia el cas– plantejaven
una mirada heterodoxa sobre
la música popular. La nit de di-
vendres va començar amb
l’avançament del sorprenent
disc que els mallorquins Antò-
nia Font publicaran el proper
dia 9 d’octubre, per culminar ja
ben entrada lamatinada amb la
contundent exploració del lí-
mits del rock que defineix el
treball del duet barceloní Za!
El folk d’autor de la portu-

guesa Lula Pena, o el pop nove-
au de Maïa Vidal, s’inscrivien
en aquestamateixa línia, ben vi-

sible en el dibuix global d’un es-
deveniment que, entre d’altres
propostes, també va contem-
plar els concerts adreçats al
gran públic, amb les actuacions
gratuïtes d’Els Catarres i Love
of Lesbian a la plaça Major.
El nou treball d’Antònia

Font, Vostè és aquí, és una ope-
ració sense precedents en el
món del pop en català. En una
hora llarga, elsmallorquins van
desgranar un repertori de qua-
ranta temes breus –a vegades
simples pinzellades–, amb l’ha-
bitual i peculiar imaginari líric
que els caracteritza. El grup va
mostrar detalls de qualitat com
la dicció veloç d’Abraçades són
pastilles, o el pianominimalista
que es va fer present en algu-
nes composicions, mentre els
espectadors del teatre Atlànti-
da encaixaven amb felicitat –i
alguna engruna de conster-
nació– el programa. Un re-
pertori destinat a guanyar en-
ters un cop publicat l’àlbum,

quan el públic pugui familiarit-
zar-se amb el contingut i ende-
vinar-ne o imaginar-ne les ru-
tes i amagatalls.
Col·laboradora de Rodrigo

Leão, el 2010 Lula Pena publi-
cava el seu segon treball,
Troubadour, ni més ni menys
que dotze anys després del seu
debut. En el marc recollit de la
CarpaNegra, l’artista portugue-
sa va oficiar unamagnètica ses-
sió. Sola a la guitarra, asseguda
i de presència discreta, va con-
vocar ombres abstractes em-
prant la contenció com la seva
carta més forta, amb un regis-
tre greu i profund que apunta-
va directament a la línia de flo-
tació emocional de l’oient.
Una hora després, i en el

mateix espai, compareixia la
cantautora pop Maïa Vidal.
Nascuda als Estats Units, filla
de pares francesos i germano-
japonesos, i resident a Barcelo-
na, Vidal va publicar l’any pas-
sat el seu primer disc, God is
my bike, del qual va interpretar
temes com The waltz of the tick
tock of time oLe tango de la fem-
me abandonné. Acompanyada
d’uns altres dos multiinstru-
mentistes, va desplegar un te-
mari farcit d’excel·lents refe-
rències que tant aviat ens duen
a Camille com a la ingenuïtat
dels pianets comeladians, amb
un cançoner d’efecte reconfor-
tant, fins i tot quan exposa les
seves fòbies.
A ultimíssima hora, i avan-

çant a la Carpa Vermella el ma-
terial del disc que gravaran el
desembre (Wanananai), els
també multiinstrumentistes
Za! van posar a prova els tim-
pans de la gent amb una sessió
de free rock desfermat, que in-
cloïa entre altres ingredients fu-
gues de jazz i alguna arquitectu-
ra africana. Un artefacte sonor
tan feridor i físic com addictiu,
sempre al caire de l’abisme.c
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