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Mor el
compositor Juan
Carlos Calderón

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Una part molt relle-
vant de la música popular espanyo-
la dels últims 40 anys porta l’em-
premta de Juan Carlos Calderón, el
compositor càntabre mort ahir a
Madrid als 74 anys, a causa d’una in-
suficiència cardíaca. Joan Manuel
Serrat, Nino Bravo, Camilo Sesto i
Cecilia, entre molts d’altres, van
treballar amb Calderón, autor de
composicions com Eres tú, popular-
tizada pel grup Mocedades.

Calderón es va formar com a pi-
anista de jazz, però el pop el va fer
triomfar. A finals dels anys 60 va co-
mençar a fer-se un nom com a ar-
ranjador, productor i compositor.
El Dúo Dinámico el va contractar
per escriure els arranjaments de la
cançó La, la, la, que havia de cantar
Serrat però que va acabar defensant
Massiel al Festival d’Eurovisió.
Amb Serrat va treballar al disc Me-
diterráneo, en què va compartir la
direcció musical amb Gian Piero
Reverberi. Calderón també va
col·laborar amb artistes com Luis
Eduardo Aute, Ana Belén, Paloma
San Basilio i Mari Trini, i va ser re-
querit tant per cantautors com per
cantants melòdics. L’any 1981 es va
instal·lar als Estats Units, on va fer
produccions per a Herb Alpert.
També va posar el seu talent al ser-
vei de Marlene, Sheena Easton, Luis
Miguel i Ricky Martin.e

OBITUARI

MÚSICA

Christian Scott,
la trompeta del segle XXI

Jazz de Barcelona alçava el braç en
comptes de cridar. Feu soroll, ca-
ram! Al final, van caure les dues pe-
ces: No church in the wild, gairebé
per ballar, i Blue Monk, per anar-
se’n a casa xiulant.

La difícil elecció dibuixava l’arc
en què es mou la música de Scott,
entre el respecte per la tradició (té
alguna cosa del nou tradicionalisme
de Wynton Marsalis) i la recerca per
camins més propers al rock, el pop
i l’electrònica. El trompetista, con-
vertit en una de les figures més im-
portants de l’últim jazz nord-ame-
ricà, venia a presentar l’ambiciós
Christian aTunde Adjuah (2012), un
complex treball de jazz protesta. La
joveníssima formació no era l’anun-

ciada. La guitarra elèctrica desapa-
reixia a favor del saxo alt de Braxton
Cook i també eren nous el bateria
Corey Fonville, el contrabaixista
Luques Curtis i el pianista Lawren-
ce Fields, que completaven un com-
bo enèrgic i vital, amb un estil més
proper al hard bop del quintet de
Miles Davis que als passatges més
psicodèlics de Christian aTunde Ad-
juah. La substitució de la guitarra
pel saxo va anar en detriment del
vessant més experimental de Scott,
pràcticament reduït a la versió de
The eraser de Thom Yorke.

Aquesta concepció més clàssica
del quintet, el respecte que va mos-
trar a la tradició del jazz modern, es
pot interpretar com un acte de res-
ponsabilitat d’algú que, amb 29
anys, se sap un dels músics més im-
portants de la seva generació. Ja va
fer de Miles Davis a l’homenatge del
disc Tutu, liderat per Marcus Miller,
i la comparació està servida.e

El trompetista Christian Sccot, diumenge a la sala
Luz de Gas de Barcelona. JORDI VIDAL / GETTY IMAGES

Christian Scott Quintet
LUZ DE GAS
25 de novembre

BORJA DUÑÓ

Mentre es feien els úl-
tims escrutinis de
diumenge a la nit,
Christian Scott
també proposava

una votació. Què voleu: Kanye West
o Thelonious Monk? El jove trom-
petista de Nova Orleans va riure en
veure que el públic del Festival de

Crítica

Juan Carlos Calderón en una
imatge del 2010. ALBERTO MARTÍN / EFE

Innovador
Eugeni
Forcano
ha explorat
com la llum
pot generar
imatges

RECONEIXEMENTS CULTURALS

Eugeni Forcano, Premio
Nacional de fotografia

El ministeri de Cultura ha guardo-
nat dos degans de les arts catala-
nes. Ha reconegut el fotògraf Eu-
geni Forcano per la innovació de la
seva obra i la fira de circ Trapezi
pel seu compromís amb la creació.

seu treball, la perdurabilitat de les
seves imatges i la seva capacitat
d’innovació i experimentació”, així
com també per la seva llarga trajec-
tòria i la seva tasca d’investigació i
experimentació, diu l’acta del jurat.
Forcano, tal com va dir després de
rebre la notícia, està sorprès i molt
emocionat, perquè no esperava
aquest reconeixement a la seva “es-
candalosa edat”. Forcano, que va
néixer a Canet de Mar el 1926, va
subratllar que la seva obra és “emo-
tiva” i que interessa a la gent senzi-
lla. “El meu objecte és la gent anòni-

ma que no té veu”, va dir el fotò-
graf, a qui La Virreina va dedicar
una important retrospectiva el
2005 titulada Eugeni Forcano.
Fotografies 1960-1996.

“Vaig començar a fer fotos al
meu petit poble, encara que no
somiava en una cosa tan fasci-
nant com ser l’autor”, va dir el fo-
tògraf, que va aconseguir profes-
sionalitzar-se després de gua-
nyar un concurs convocat per la
revista Destino. “Néstor Luján i
Josep Pla em van trucar per
col·laborar amb la revista i em va
canviar la vida, perquè vaig en-
trar en un món cultural i fabu-
lós”. A més de treballar per a Des-
tino fent reportatges, també va
abordar el camp de la fotografia
de moda. El benestar econòmic
que li van procurar aquests tre-
balls li va permetre “aconseguir
espais de llibertat” per desenvo-
lupar un vessant més personal de
la seva trajectòria.

El compromís del Trapezi
El compromís amb la creació
també ha fet mereixedor del ma-
teix guardó un dels certàmens
més emblemàtics de les arts escè-
niques catalanes. Trapezi, la Fira
del Circ de Catalunya, que se ce-
lebra a Reus, va rebre ahir el Pre-
mio Nacional de circ 2012 per “la
seva importància per a la projec-
ció internacional i l’acostament
d’aquest gènere a tots els pú-
blics”. El jurat també va assenya-
lar que el Trapezi, que s’organit-
za des del 1997, és “una de les ci-
tes més rellevants del panorama
circense”. Als primers anys la va
dirigir la companyia Escarlata
Circus i actualment el seu direc-
tor és Jordi Gaspar.

“Estàvem tan sumits en les re-
tallades que només vèiem un ho-
ritzó negatiu, però això ens aju-
da a consolidar la nostra trajec-
tòria i té una aportació econòmi-
ca important –30.000 euros–,
just ara que ens havien tret la
subvenció nominal”, va declarar
ahir Ferran Madico, el director
general del Consorci del Teatre
Fortuny de Reus.e

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. El ministeri de Cultu-
ra ha reconegut un dels degans de la
fotografia catalana. El fotògraf Eu-
geni Forcano va ser distingit ahir
amb el Premio Nacional de fotogra-
fia per “l’extraordinària qualitat del

Eugeni Forcano a la retrospectiva que li va dedicar La Virreina l’any 2005. EFE

La fira Trapezi de Reus guanya en la categoria de circ


