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W
yntonMarsalis
(NovaOrleans,
1961) aterra de-
mà, procedent
d’Antíbol, al

festival Grec. I ho fa amb la seva
inconfusible trompeta i al coman-
dament dels 14 talentososmúsics
de la seva Jazz at Lincoln Center
Orchestra. Una orquestra que, re-
sident al Lincoln Center de Nova
York des del 1988, compleix ara
25 anys i que Marsalis va formar
amb membres del seu propi sep-
tet i amb els supervivents de la
banda d’un dels déus del jazz,
Duke Ellington.
L’èxit del programa jazzístic

–interpretatiu i educatiu– que
Marsalis ha impulsat durant
aquests anys al Lincoln Center va
fer que el 1996 guanyés la matei-
xa categoria que tenen dins del
centre institucions com la Filhar-
mònica, la Metropolitan Opera o
el New York City Ballet. I va
aconseguir que el 2004 s’obrís la
fabulosa seu del Frederick P.
RoseHall, un enorme espai dedi-
cat íntegrament al jazz i amb una
sala imponent, el Rose Theater,
dissenyada acústicament per a
aquest gènere que Marsalis ha
institucionalitzat, difós a través
de documentals i llibres i mitjans
de comunicació i, sens dubte, con-
reat en més de 70 enregistra-
ments que han aconseguit ni més
ni menys que nou Grammy. I no
només pel seu jazz: dos dels guar-
dons han estat coma intèrpret so-
lista al costat de formacions com
l’EnglishChamberOrchestra i to-
cantMozart o Haydn. Amés, per
si tot això no fos prou, va rebre el
Pulitzer deMúsica pel seu orato-
ri jazzístic Blood on the fields, on
com una parella avança des de
l’esclavitud a la llibertat.
I encara que telefònicament la

seva veu és potent però ronca, en-
gegant el motor una i altra vega-
da, gairebé un calc de la veu que
un li imaginaria a qualsevol lle-
genda del jazz demoltamés edat,
Marsalis només té 51 anys. I
compta que l’orquestra, els pro-
grames interpretatius i educatius
al Lincoln Center han estat un
procés que ha evolucionat gradu-
alment fins a configurar la pode-
rosa organització actual. L’orga-
nització i una impressionant or-
questra que toca un vast reperto-
ri de llegendes del gènere, des

d’Ellington a Count Basie, però
també fa sonar composicions ori-
ginals i els seus propis arranja-
ments: “Tenim deu arranjadors a
la banda”, somriu més que satis-
fet Marsalis.
I diu que per a ell el jazz “és

llibertat d’expressió en el con-
text del blues i el swing”, que
són, segons la seva opinió, les es-
sències, reinterpretades imagina-
tivament en cadamoment, i els lí-
mits a partir dels quals es pot par-
lar o no de jazz. Autor d’un llibre
de títol tan aclaridor com Jazz:

cómo la música puede cambiar tu
vida (Paidós), afirma amés que el
gènere que ell ha conreat de to-
tes les maneres imaginables
“t’ajuda a través de la improvisa-
ció a identificar-te, a coneixe’t a
tumateix, trobar la teva persona-
litat, i, a través del swing, t’ense-
nya a respectar l’altra gent i a co-
ordinar-te amb ells, una llibertat,
doncs, que no és la llibertat del
caos, sinó que hi ha responsabili-
tat pels altres. Et famillor, expan-
deix la teva visió del món a un
món cada cop més ràpid. I té un
esperit igualitari. Eines molt im-
portants per a la vida actual”.
Neoclàssic, defensor de la tra-

dició, són alguns dels epítets que
li pengen, i discussions pujades
de to amb altres creadors menys
puristes no li han faltat. Però
Marsalis diu que no li importen
les etiquetes i repeteix les parau-
les màgiques pel jazz: swing i
blues. “Tot té límits o no es pot
identificar”, rebla. Això sí, encara
quemamés el jazz a la família, va
tenir també formació a la Jui-
lliard de Nova York i el seu amor
per la música clàssica i el jazz
s’han influït mútuament, portant
d’un a l’altre la sofisticació or-
questral i la capacitat d’anar d’un
punt a un altre punt musical-
ment. Per acabar, preguntat per
l’estat del jazz al seu país diu que,
com a totes les èpoques, hi ha un
repte pels artistes: la integritat de
lamúsica, no caure en allò que de-
mani en cada moment la indús-
tria de l’entreteniment.c

Wynton Marsalis actuant a Praga el passat dia 10

David Carabén

Una escena de Wasteland, al Mercat

David Carabén

Lloc i data: Teatre Romea
(14/VII/2013). Festival Grec

DONAT PUTX

El teatre Romea acull el cicle Off
the record, una suggerent propos-
ta emmarcada en la programació
del Grec, consistent en concerts
en què els artistes implicats ofe-

reixen repertoris infreqüents en
un context més íntim. David Ca-
rabén va ser l’encarregat d’obrir
aquesta programació, que també
inclou el trompetista de jazzRay-
nald Colom (21 de juliol) i la can-
tant Amparo Sánchez (dia 28).
El protagonista va saludar els

assistents amb bon humor: “Heu
vingut una mica enganyats, això
no és un concert deMishima. Se-
reu víctimes de les meves frika-
des. Que us sigui lleu”. Efectiva-

ment, allò no era exactament un
concert de Mishima, encara que
els seus companys de banda (de
vegades tots junts, i de vegades
no) formaven part de la nòmina
de l’espectacle, juntament amb
una violoncel·lista i una violi-
nista. David Carabén va combi-
nar diverses fórmules instrumen-
tals en un repertori on les can-
çons del seu grup s’alternaven
amb una generosa i intel·ligent
bateria de versions (Georges
Brassens, Serge Gainsbourg, No-
ël Coward, They Might Be Gi-
ants i uns quants més).
El resultat: una sessió simpàti-

ca fins i tot en els seus episodis
més accidentats, i finalment ex-
quisida. Amb un programa de
més de vint peces, Carabén va
materialitzar una bona colla de
moments de gran qualitat, des de
la incursió en el el cançoner de
Randy Newman iniciada amb
L’estat del rusc (The beehive
state), a la versió del tema de Jim-
my Webb Quan passi per Girona
(By the time I get to Phoenix).Me-
ravelloses relectures de temes de
Mishima com En arribar la tar-
dor o Neix el món dintre l’ull, van
reforçar els encants d’un vespre
sens dubte singular.c
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“Improvisant, el jazz
t’ajuda a coneixe’t,
i amb el swing, a
coordinar-te amb els
altres”, diu Marsalis

]Un dels espectacles més
reivindicatius d’aquest Grec
és Wasteland, de Lluís Da-
nés. Una reivindicació, això
sí, poètica, com correspon al
creador de Tranuites circus i
Llits. I és que Wasteland,
que s’estrena demà i estarà
fins diumenge al Mercat de
les Flors, reuneix tite-
lles, actors, música de
Lluís Llach, textos
d’Eduardo Galeano,
circ, molta gestualitat
i, sobretot, poesia,
per narrar la vida als
grans abocadors de
tot el món, llocs on
neixen, creixen i
moren milers de per-
sones.
Danés (Arenys de

Mar, 1972) explica
que a l’inici del pro-
jecte, que considera
el més personal i més
fosc de la seva carre-

ra, està el documental Waste
Land de Lucy Walker, que
transcorre en un immens
abocador de Rio de Janeiro,
a Jardim Gramacho.
“Causa commoció. Hi viu

una societat paral·lela. Un
home munta una biblioteca
amb els llibres que recull,

una dona crea un menjador
amb les restes que llencen
els restaurants, hi ha noies
que esperen als camioners
que aboquen les escombra-
ries les 24 hores com si fos-
sin mariners”. Un món pa-
ral·lel amb molta gent obliga-
da a viure de les escombra-

ries que no deixa
d’augmentar amb la
crisi. I d’això ha nas-
cut un espectacle
molt visual que reu-
neix Manolo Alcànta-
ra, Xavi Lloses i els
músics Adrià Bauzó i
Oriol Aymat. I que va
acompanyat de textos
d’Eduardo Galeano,
que ha gravat la seva
veu per ser el narra-
dor d’aquesta peça
que mostra el món
dividit entre els de
dalt, els de baix i els
de baix del tot.

WyntonMarsalis actua demà amb la seva orquestra del Lincoln Center novaiorquès al festival Grec

Tota la integritatdel jazz


