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ElComentari J.M. Hernández Ripoll

En política és de llei respec-
tar els cent primers dies
d’una legislatura o d’un nou

nomenament abans de començar
a formular qualsevol mena de co-
mentari. Aquesta és una iniciativa
civilitzada, oberta a la compren-
sió i al sentit comú. Qualsevol
persona, inclosos els polítics, ne-
cessita un temps d’adaptació. Ha
de ser complicat arribar a un des-
patx que porta tres anys funcio-
nant amb una inèrcia determina-

L’avorriment del comentarista

da i posar-se al dia, remenar ca-
laixos per arribar a tenir un com-
plet coneixement de causa.

Parlo, per exemple, del nou di-
rector de l’ICIC, Antoni Lladó, que
tot just hi va aterrar dilluns i que
ahir es va presentar al personal
que integra la seva oficina. Mal-
grat, com és el cas, que ja hagi
tingut un rodatge previ a l’ombra,
suficient per veure la complexitat
que significa treballar amb la in-
dústria catalana. També penso en

el nou director del Centre de Pro-
moció de Cultura Popular i Tradi-
cional, Ramon Fontdevila, que va
ser un dels primers a posar-se a
la feina i de qui em diuen que ja
treballa en iniciatives com les de
crear circuits turístics culturals. I,
per arrodonir la terna, si fa o no
fa el mateix succeeix amb el nou
director general de Cultura, Edu-
ard Voltas, que segons em co-
menten per pura tafaneria, està
molt posat en l’actualitat musical

donat que té una germana en
una associació jazzística.

La informació arriba amb
comptagotes. És lògic. Encara no
saben ni el número de la seva ex-
tensió. Molts temes estan aturats
fins que siguin motiu d’estudi i les
incògnites s’acumulen a la llibreta
de notes. Paciència. És compren-
sible. Però, ho confesso, aquests
cent dies són l’etapa més avorri-
da que pot viure un comentarista.
De debò.

Molts temes estan
aturats fins que
siguin motiu d’estudi
i les incògnites
s’acumulen a la
llibreta de notes

ElballaríJoséde
Udaetatorna
lesclausdel
castelldeRibes

Bernat Deltell
SANT PERE DE RIBES

El ballarí i coreògraf José de
Udaeta ha entregat les
claus del castell de Ribes
després d’haver-hi viscut 34
anys. La relació d’Udaeta
amb aquest emblemàtic
edifici s’inicia l’any 1972,
quan, “atret per la bellesa
del paisatge i algunes amis-
tats que residien a Sant
Pere de Ribes, decideixo
optar a la subhasta”. Aques-
ta subhasta que va impul-
sar l’Ajuntament, propieta-
ri de l’immoble, consistia a
cedir l’espai per un període
d’uns 20 anys a canvi que el
nou inquilí s’encarregués de
la rehabilitació del castell,
llavors en ruïnes.

El ballarí va ser l’únic in-
teressat a traslladar la seva
residència a aquest castell
que data de l’any 990. El
contracte es va allargar
“més del que estava previst,
perquè la relació va benefi-
ciar a tothom: al mateix
Udaeta però, sobretot a
nosaltres, que durant anys
hem gaudit de la presència
d’un artista que sempre que
li hem demanat ha col·labo-
rat desinteressadament en
qualsevol iniciativa en be-
nefici del municipi”, reco-
neix l’alcalde, Josep Antoni
Blanco.

Finalment, Udaeta, de 88
anys, ha fixat la seva resi-
dència a Barcelona, a prop
dels seus fills: “La meva es-
tada amb la meva difunta
esposa en aquest castell ha
estat la millor època de la
meva vida”, reconeix.

Aquest espai es recon-
vertirà ara en un centre
d’interpretació de la histò-
ria del municipi. De mo-
ment, ja s’ha encarregat a
la Diputació de Barcelona
un estudi d’usos i serveis de
l’edifici, “on hi haurà un
espai dedicat a la figura de
José de Udaeta”, va explicar
l’alcalde. ■

Mésdiversquemai
La 26a edició del Festival de Jazz de Terrassa presenta una
quarantena de concerts amb més presència d’artistes europeus

Josep Maria Codina
TERRASSA. CORRESPONSAL

La 26a edició del Festival de
Jazz de Terrassa, que inau-
gurarà el pianista cubà
Aruan Ortiz, portarà més
de 300 artistes internacio-
nals a tocar en algun dels
41 concerts programats en
diferents escenaris de la
ciutat entre l’1 i el 27 de
març. D’entre tots els que
es faran n’hi ha 15 de gra-
tuïts, que els caps de set-
mana acolliran les places
Vella i de Catalunya, a les
quals s’afegeixen aquest
any la plaça Lluís Com-
panys i el Centre Cultural.

L’organització torna a
apostar per un festival
d’alta qualitat musical, amb

una programació molt vari-
ada perquè arribi a diversos
públics, que combina els
músics de renom amb figu-
res emergents i noves pro-
postes del gènere. Una de
les actuacions destacades
serà la del saxofonista ame-

ricà Yusef Lateef, que des-
prés d’una reconeguda car-
rera, als 70 anys tocarà per
primer cop a Catalunya.
D’altres músics tornaran a
un festival al qual ja han
vingut, encara que de vega-
des faci anys, com John
Abercrombi, Ron Carter e
Russell Malone, entre d’al-
tres, i també hi haurà els lo-
cals Ignasi Terraza Trio i
Toni Solà, que oferiran un
repertori de Billie Holiday.

Presència europea
Aquest any el Festival mira
cap a Europa amb el con-
cert especial de Gipsy
Swing, el també francès
Henri Texier amb l’Strada
Sextet i els noruecs Svens-
son Trio. També cal desta-

car l’actuació de la Big Band
Jazz Terrassa amb l’Or-
questra Simfònica de Sant
Cugat, dirigides per l’ale-
many Peter Herbolzheimer.

La coordinadora del Fes-
tival, Susanna Carmona, va
explicar que l’organització
manté la filosofia de club
per “oferir una programa-
ció diversa a públics dife-
rents en un festival singular
que fuig de la comercialit-
zat i que vol ser aparador
del que passa actualment
en el món del jazz”.

Per novè any consecutiu
el festival manté el ja tradi-
cional Picnic Jazz, un mul-
titudinari concert de més
de set hores al Parc de
Vallparadís, enguany amb
les actuacions de Locomo-

tora Negra, Quintet de
Cinc, Radio Malanga i Terry
Evans. També hi haurà una
nova edició del premi
Jazzterrasman, amb un ex-
cepcional concert d’home-
natge a Tete Montoliu en el
desè aniversari de la seva
mort. D’altres actuacions
són les de Tri-ez, Sambeat
Trio i The Big Stryker Trio.

El festival manté la Jazz
Cava com a escenari per a les
principals actuacions, així
com les sessions golfes i
actes paral·lels com exposi-
cions, conferències, sessions
obertes i un concurs fotogrà-
fic. El Festival de Jazz de Ter-
rassa s’ha convertit en un re-
ferent català en el seu gène-
re i es considera un dels més
importants de tot l’Estat. ■

1. Yusef Lateef, al centre, amb el seu trio ■ PHILIPPE LÉVY-STAB 2. Sue Foley ■ MIQUEL CAROL 3. Aruan Ortiz ■ TERRASSA JAZZ

El festival aposta
per una
programació
molt variada
per arribar a
diferents públics
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