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Brillant colofó

Èxtasi
ballable

Benvolgutsxinesos
Chick Corea Trio

Lloc i data: Palau de la Música
(30.XI.2012)

KARLES TORRA

Des de la gravació el 1968 del fa-
bulós àlbum Now he sings, now
he sobs amb Miroslav Vitous i
RoyHaynes, el pianistaChickCo-
rea ha liderat múltiples i variats
trios del més alt nivell. I, sens
dubte, el que vam tenir ocasió de
tastar divendres es troba entre
elsmillors. L’elàstic contrabaixis-
ta ChristianMcBride i l’esclatant
bateria Brian Blade, dos dels més
destacats elements rítmics nas-
cuts als setanta, van acompanyar
elmestre amb una admirable for-
ça, creativitat i brillantor.
Corea va plantejar un reperto-

ri d’ampli espectre, tot exhibint
idèntica saviesa i precisió en tots
els terrenys. Per obrir boca, ens
va regalar un preciós estàndard,
On green dolphin street, abordat
de manera tan clàssica com ex-
quisida. Poc després, es va desta-
par com a ubèrrim compositor
en una saborosa Armando’s
rhumba del seu celebrat discMy
spanish heart, i amb la qual va ex-
plorar a fons la cara llatina de la
seva herència musical.
Amb aires més avantguardis-

tes, i buscant aproximacions no
convencionals als seus respec-
tius instruments, Corea, McBri-
de i Blade es van embarcar des-
prés en una apassionant excur-
sió pels camins del hard bopmés
avançat i la seva confluència
amb el free jazz. Abans de versio-
nar amb nota un dels temes
menys coneguts de Thelonious

Monk (Work), i desembocar fi-
nalment en un sensacional Fin-
gerprints, inspirat al Footprints
de Wayne Shorter, i que va pro-
vocar el deliri de l’audiència.
Ja als bisos, Corea va convidar

l’increïble Carles Benavent a afe-
gir-se a la banda. I el gran baixis-
ta barceloní no va desaprofitar
l’ocasió, brindant-nos les ex-
cel·lències del seu art únic, ja fos
en un preciós Beautiful love po-
pularitzat en el seu dia per Bill
Evans, o en l’inevitable Spain, fi-
nal, que va ser corejat pel públic
i va desencadenar una autèntica
festa. Un brillant colofó per al
Festival de Jazz de Barcelona.

JAZZ

Jeff Mills

Lloc i data: Razzmatazz
(30.XI.2012)

RAMON SÚRIO

Jeff Mills és un alquimista del so
que superposa textures i beats
fins a aconseguir una orgia poli-
rítmica que porta a autèntiques
catarsis. La seva visita al Razzma-
tazz no va ser una excepció. I el
més interessant és com progres-
sa des de zero fins assolir aquest
punt: la base són uns ritmes pri-
mordials amb molt a veure amb
els dels seus avantpassats afri-
cans; com un tam-tam de crida
que sustenta una amalgama que
va dels espetecs metàl·lics als
efectes siderals, passant per fre-
qüències greus que reboten al
cos fins a fer-lo vibrar. Tampoc
no és gens fútil l’ús dels silencis i
anticlímaxs i la combinació de
sons d’aparença acústica amb al-
tres d’àcids i de techno. Tant és
que sembli que l’acompanyi una
tribu com que la caixa de ritmes
es converteixi en martell piló: el
resultat és un èxtasi ballable.c

Aventura!

Autor i director: Alfredo Sanzol
Lloc i data: Teatre Lliure de
Montjuïc (29/XI/2012)

JOAN-ANTON BENACH

L’èxit assolit per Delicades des
que l’espectacle de T de Teatre
s’estrenà el 2010 ha fet reeditar
la col·laboració de l’autor i direc-
tor navarrès Alfredo Sanzol (Ma-
drid, 1972) amb la coneguda
companyia catalana, que en-
guany ha celebrat els seus pri-
mers vint anys de feliç trajectò-
ria. Aventura! és el títol del nou
text amb el qual T de Teatre
s’instal·la per primer cop al Lliu-
re de Montjuïc, i Sanzol tracta
de combatre els fantasmes de la
por engendrats per la crisi actu-
al que sembla no tenir aturador.
De fet, els personatges d’Aventu-
ra! no és gent angoixada per les
tràgiques precarietats de cada fi-
nal de mes, sinó una colla de so-
cis d’una empresa catalana que
fins ara se n’ha sortit prou bé.
El problema que planteja l’au-

tor rau en el poder contaminant
que tenen les incerteses del fu-
tur, en el desànim que provoca
la inseguretat del demà, i com, a
hores d’ara, un conformisme di-
missionari pot esdevenir molt
més fort que la voluntat d’esfor-
çar-se o que la confiança en el
propi treball. Sanzol fa que el pe-

tit grup empresarial que dic
–quatre dones i dos homes– vul-
gui acollir-se a l’oferta rebuda
d’uns xinesos que volen com-
prar-los el negoci. La qüestió es
complica quan, per una circums-
tància inesperada, als personat-
ges se’ls obre la possibilitat de
guanyar amb l’operació molts
més diners dels previstos.
Davant d’aquesta afortunada

eventualitat, les ambicions i ego-
ismes del grup es disparen en co-
mentaris inesperats, inversem-
blants, i a cadascun dels socis se
li veu el llautó d’unamisèriamo-
ral que fins a aquell moment ha-

via dissimulat prou bé. Cal dir
que el nucli d’Aventura!, que és
elmateix que dir la partmés inte-
ressant de la comèdia, se situa
molt a les acaballes de la repre-
sentació. Això fa que tres quar-
tes parts de l’obra es produeixin
a un ritme allargassat i s’omplin
d’incidències sovint irrellevants,
tot congruent, però, amb l’ociosi-
tat del grup. A Aventura!, a més,
es camina molt, i amb el que els
intèrprets tarden a desplaçar-se
des dels afores de l’espai escènic
al centre de l’acció –el personat-
ge de Jordi Rico ho fa en pati-
net–, es consumeixen força mi-
nuts. Alfredo Sanzol i Alejandro
Andújar, amb una escenografia
funcional i molt airejada, han
volgut ocupar tot l’escenari im-
ponent del Lliure, com si la peça
fos la Passió d’Olesa, amb la qual
cosa l’obra sembla que vagi ne-
cessàriament baldera, ubicada
en un recipient excessiu. Tot ple-
gat, però, no afecta l’encant
d’una proposta molt ben escrita
i dirigida, i que les seves quatre
actrius i els dos actors situen a
un nivell de qualitat d’alçada no-
table. Tot el nucli femení de T
de Teatre ha guanyat la segure-
tat que cal i una sensibilitat pels
matisos molt afinada. Ambdues
virtuts destaquen potser d’una
manera especial en Carme Pla i
Marta Pérez, però es fan evi-
dents també en Mamen Duch i
Àgata Roca. D’aquesta, ni li re-
cordem ja la timidesa de les pri-
meres funcions del grup, mentre
acabem de descobrir que és la
propietària de les cames més es-
pectaculars del teatre català; si
Roca hagués estat ballarina, se-
ria la nostra Cyd Charisse.
Albert Ribalta es referma com
un còmic de primera línia.c

Chick Corea al Palau

Una escena d’Aventura!

ELECTRÒNICA

ÀLEX GARCÍA

DAVID RUANO

TEATRE

F. Schubert: Sonata «Arpeggione»D821
J. Brahms: Tres intermezzi op. 117
F.Mendelsshon: Cançó sense paraules, op. 109 5’
J. Brahms: Sonata per a violoncel i piano núm.1, op.38
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Dissabte, 15 de desembre de 2012
A 2/4 de 9h - Sala 1 RamonMontanyà

Piano i violoncel

Maria João Pires
i Antonio Meneses

Únic concerta Catalunya
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