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quatre guindes de la mostra

CHICK COREA
Piano de luxe per tancar el festival (30 de novembre, al 
Palau). Espontaneïtat i brillantor segueixen sent mar-
ca de la casa d’aquesta llegenda del jazz.

 LYNNE GOLDSMITH

LEE FIELDS
Batejat com «el petit James Brown», exhibeix  envejable 
maduresa artística a ‘Faithful man’. El seu moment més 
dolç li arriba facturant soul de tota la vida.

EL PERIÓDICO 

MELODY GARDOT
La diva del jazz presentarà el 16 de novembre al Palau 
‘The absence’, un fascinant viatge musical per Lisboa, 
Brasil, Buenos Aires i el Marroc.

SHERVIN LAINEZ 

MICHEL CAMILO I TOMATITO
El debut d’aquest estimulant tàndem va ser fa 15 anys 
i la història continua amb ‘Spain forever’. La cita amb 
el pianista i el ‘tocaor’: el 7 de novembre a l’Auditori. 

PACO SÁNCHEZ

Una tardor a tot jazz
3Estrelles internacionals i locals figuren en un cartell de 55 concerts

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

L
a 44a edició del Voll-Damm 
Festival de Jazz de Barcelona 
torna a comptar amb indis-
cutibles estrelles de la talla 

de Sonny Rollins, en l’únic concert 
que oferirà a Espanya per tancar la 
seva gira europea; Chick Corea, Brad 
Mehldau, Melody Gardot i Esperan-
za Spalding, així com Michel Camilo 
fent tàndem amb Tomatito, entre 
moltes altres estrelles. La programa-
ció inclou 55 concerts en 20 sales, 
que es prolongaran fins al 30 de no-
vembre, i dóna cabuda a altres pro-
postes interessants i potser menys 
conegudes, com la del pianista 
Francesco Tristano. 
 Aquest músic originari  de 
Luxemburg crea ponts entre la mú-
sica clàssica i l’electrònica, saltant-
se qualsevol imposició purista. 
Col·labora habitualment amb Carl 
Craig i Moritz von Oswald, i recent-
ment ha realitzat un encàrrec per al 
segell Deutsche Grammophon en el 
qual barreja composicions de  Bach 
i de John Cage amb sons electrònics 
(bachCage).

VETERÀ GENI DEL POP / Altres cites a te-
nir en compte: Van Dyke Parks, un 
veterà geni del pop californià que 
ben bé podria ser pare i fins i tot avi 
de la resta dels músics de l’atractiu 
catàleg de l’indie més en voga; i la vo-
calista afroamericana China Moses, 
filla de la cantant Dee Dee Bridgewa-
ter i del ja desaparegut director Gil-
bert Moses (responsable de sèries 
com Raíces i de la pel·lícula de culte 
Willy Dynamite’). Sense oblidar l’hu-
racà Lee Fields & The Expressions, el 
soulman acumula 43 anys de carrera 
i acaba de gravar el seu disc més acla-
mat, Faithful man.

 Pel que fa a les propostes d’artis-
tes de la casa o d’artistes establerts a 
Barcelona, s’ha de ressaltar la visita, 
una altra vegada, de la jove Andrea 
Motis i Joan Chamorro, la del grup 
Kejaleo, la d’Albert Pla (que estrena-
rà l’espectacle Manifestació) i també 
la de Giulia Valle, una compositora i 
contrabaixista amb una imaginació 
tan sorprenent com desbordant.

PROGRAMA DOBLE PER COMENÇAR / El 
tret de sortida serà el 30 d’octubre al 
Palau de la Música amb un progra-
ma doble: Omar Sosa i Paolo Fresu, 
en format de duo i amb la gaitera ga-
llega Cristina Pato com a convidada, 
i Chano Domínguez amb l’exitós 
projecte Flamenco Sketchess. El pianis-
ta va ser el primer artista espanyol 
que va fitxar el prestigiós segell Blue 
Note per gravar aquest disc auspici-
at pel Festival de Jazz de Barcelona, 
precisament el marc on ara el pre-
sentarà.

 Però, per a presentacions, la que 
oficiarà l’Elèctrica Dharma recon-
vertida en la formació Ànimes Càn-
dides i que debutarà com a tal en la 
mostra. «Els músics som els matei-
xos, però la nostra intenció és apro-
fundir en el tema de la improvi-
sació», va avançar ahir el líder del 
grup, Joan Fortuny.
 La crisi econòmica no ha afec-
tat de manera substancial la pro-
gramació del festival, que ha acon-
seguit mantenir un pressupost bas-
tant similar al de l’any passat (més 
d’un milió d’euros). I la pujada de 
l’IVA, «aquest greu error», va subrat-
llar Tito Ramoneda, l’han driblat as-
sumint la promotora «aquest incre-
ment perquè no afecti l’espectador i 
convencent els músics perquè adap-
tessin els seus catxets».  H

44è voll-damm fEstival dE jazz dE barcElona

L’Elèctrica Dharma 
tornarà reconvertida 
en Ànimes Càndides 
i Albert Pla estrenarà 
‘Manifestació’

Vodevil de luxe 
al Condal
3roger Peña dirigeix una comèdia clàssica

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Els potencials espectadors queden 
avisats si algú que ha vist tant teatre 
com Jordi González el defineix com 
un «geni». El vicepresident de Focus 
parlava ahir de Marc Camoletti, el 
dramaturg francès nascut a Suïssa i 
de família italiana que va firmar, per 
exemple, Boeing, Boeing i No et vesteixis 
per sopar, un vodevil de manual que 
arriba avui al Condal. «Ja no hi ha au-

tors de comèdia que escriguin amb 
la seva precisió o amb la de Ray Co-
oney [Políticament incorrecte]», va afe-
gir González.
 No et vesteixis per sopar torna al 
Condal dues dècades després de la 
seva estrena amb Joan Pera, Carles 
Canut i Amparo Moreno, entre al-
tres. Ara és una altra productora 
més especialitzada en grans musi-
cals, Pinkerton, la que impulsa un 
muntatge d’aquest vodevil, que és 

rEtorn dE ‘no Et vEstEiXis PEr soPar’ d’aquesta nova posada en escena. 
La trama no pot anar més en aquest 
sentit. Bernat (Mingo Ràfols) convi-
da la seva amant (Marta Valverde) 
a passar un cap de setmana coinci-
dint amb l’absència de la seva do-
na (Àngels Bassas). L’arribada d’un 
amic (Jordi Díaz) li serveix de coarta-
da i contracta fins i tot una cuinera 
(Mònica Glaenzel). Però no surt res 
com es pensava. La vetllada romàn-
tica es convertirà en una nit mogu-
da en què no faltarà  ni el marit de la 
cuinera (Óscar Kapoya).
 Aquest elenc d’actors tot terreny 
destaca la dificultat de l’obra de Ca-
moletti per la precisió que exigeix. 
Per a Marta Valverde s’hi afegeix el 
fet de treballar per primer cop en ca-
talà, «30 anys després de marxar de 
Barcelona i de 36 dedicada gairebé 
exclusivament al musical». El matri-
moni Ràfols-Bassas, per si de cas, té un 
amulet particular. Al dormitori de 
No et vesteixis per sopar hi ha una foto 
dedicada de Paco Morán a l’actor. H

33 Una imatge promocional de l’elenc de ‘No et vesteixis per sopar’.

                  

la seva primera incursió en el teatre 
de text. «Els temps ens porten a pro-
duccions més modestes, però sense 
reduir l’exigència de gran format», 
va dir el productor Joan Lluís Goas.

 «L’únic objectiu és que la gent es 
faci un tip de riure. Només pretén 
divertir i entretenir amb una míni-
ma crítica a la doble moral», va afir-
mar Roger Peña Carulla, el director 


