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E
l cantant, pianista i
compositor britànic
Jamie Cullum torna
als escenaris cata-
lans ambnoudisc so-

ta el braç, amb 33 anys i amb ga-
nes de demostrar que encara que
aparentment s’ha tornat una per-
sona més assentada, a sobre d’un
escenari continua sent la imprevi-
sible força de la naturalesa que
sol ser. Aquesta nit, junt amb el
seu grup, presentarà al Festival
Castell de Peralada algunes de
les composicions del seu nou àl-
bumMomentum (Universal) i al-
tres peces més conegudes.

Si a vostè abans el criticaven
per allunyar-se del jazz, ara
amb Momentum...
És que m’és igual que m’encase-
llin en un lloc o en un altre, però
el que no vull és que em diguin
que sóc unmúsic que fa jazz. Ara
bé, això no vol dir que l’estructu-
ra interna de lamajoria de lesme-
ves composicions es pugui dir
que són les que faria un músic de
jazz. A partir d’aquí, tot el que hi
ha dins de la cançó poc hi té a
veure.

Al seu nou disc s’aboca al
món del pop.
És una obra que com el seu ma-
teix nom indica simbolitza un
moment important a la meva vi-
da personal com a la meva carre-
ra professional. Des de fa unsme-
sos he estat un altre cop pare,
d’una nena i això et porta d’una
manera inevitable a involucrar-
te en una altra mena de vida quo-
tidiana, en una altra rutina i en
altres responsabilitats.

I musicalment?
També crec que és una obra im-
portant, d’entrada perquè mai no
havia compost un àlbumambma-
terial nou completament meu. A
més, durant el procés de composi-
ció vaig viure una experiència bo-
níssima perquè les cançons em
sortien una rere l’altra, pràctica-
ment no podia parar. I és com
vull reflectir aquest moment que
vol dir impuls, ímpetu. A més a
més, ha estat una bona oportuni-
tat per posar al disc tot el que tro-
bava en l’àmbit sonor: sorolls del
carrer, dels nens, de la natura, co-
ses fresques i coses noves com
ara les aplicacions de l’iPhone
per exemple. És a dir, que m’he
guiat per primera vegada total-
ment pelmeu instint, pelmeu es-
tat d’ànim. I això s’ha reflectit
també estilísticament perquè

m’he sentitmoltmés obert per in-
corporar-hi coses que, en reali-
tat, sempre m’han agradat, com
és el pop del qual vostè em pre-
guntava abans.

Hi ha molts tipus de pop.
Sí, i amim’agraden pràcticament
tots. Aquest pop aparentment fà-
cil i molt comercial de Rihanna o
Lady Gaga em mereix tot el res-
pecte.

Li agrada, en canvi, que el
considerin un crooner?
Tal com els entenem tradicional-
ment, jo nom’hi considero. D’en-
trada, perquè desplego molta
més energia i suo bastant més
que ells. Lamevamanera d’oferir

la música en un escenari és molt
més física. Sí que podria assem-
blar-me a algun en lamevamane-
ra de cantar... no ho sé, a més a
més de Harry Connick jr., que és
tot un model per a mi per la seva
manera d’entendre la música en
la seva globalitat, em sento més

identificat amb Sammy Davis jr.,
que també tocava altres instru-
ments.

El que no ha variat amb el
pas dels anys i dels discos és el
seu directe, potser el que més
el caracteritza.
En això no canvio, és cert. El
meu directe és espontani, un re-
flex visceral del moment en què
toco o canto. És una cosa impres-
cindible en la meva manera de
concebre la música, perquè és
una acció immediata, és una cosa
en què no tens temps ni oportuni-
tat de penedir-te o de rectificar si
comets una error o fiques la pota.
És, per dir-ho d’alguna manera
gràfica, aquell moment que estàs
buscant perquè saps que no hi ha
límits... suposo que és quan apa-
reix aquell nen enrabiat que era
jo quan tocava el piano. No s’obli-
di que jo no he estudiat piano, ni
sé llegirmúsica, sóc un intens au-
todidacte, i és en aquells mo-
ments del directe quan surt, si es
pot, dir, la bèstia.

Continua canviant cada dia
de repertori?
I tant. És una cosa que decidim
sobre la marxa en cada concert
elsmúsics i jomateix segons com
veiem l’ambient i la reacció de la
gent.c

Refugi feliç

Seducció intel·ligent

EL NOU DISC

“Per primera vegada
em guio només pel
meu estat d’ànim”, diu
de la seva nova obra

CRÍT ICA DE ROCK

CRÍT ICA DE DANSA

PUNT D’INFLEXIÓ

El músic assegura
que està vivint
una nova etapa
com a músic i persona

El músic, fotografiat a Sant Sebastià dimarts passat

Lac

Coreografia: J-C. Maillot. Les
Ballets de Monte-Carlo
Dramatúrgia: Jean Rouaud
Escenografia: Ernest Pignon-
Ernest
Lloc i data: Festival de
Peralada (26/VII/2013)

JOAQUIM NOGUERO

Quina successió de formes
més potent, quin ordit de
membres, com s’acumulen les
capes de cossos en les escenes
de Lac, la coreografia de finals
del 2011 amb què Jean-Chris-
tophe Maillot rellegeix amb
intel·ligència i sensualitat un
dels grans títols del repertori
clàssic, El llac dels cignes. Tal
com divendres es va compro-
var a Peralada, en la versió del
coreògraf francès no queda
gairebé res de la coreografia
de Petipa, però era impres-
cindible si del que es tracta és
de donar avui gruix adult i al-
guna versemblança psíquica
als caràcters de la història.
Maillot ho aconsegueix amb
senzillesa, a més, amb aquesta
textura gairebé cinematogrà-
fica que tanta naturalitat
atorga a Les Ballets deMonte-
Carlo davant el públic del nos-
tre temps.
Amb les formes de la dansa

i l’explosió de colors del vestu-
ari, la coreografia reprodueix
bona part de les onades musi-
cals del compositor, la potèn-
cia melòdica, els clímaxs rít-
mics. A Lac la dansa serveix
molt sovint la partitura, s’hi
alia amb gust, malgrat la im-
portància que es dóna a la his-
tòria i als seus foscos racons
psicoanalítics. No són objec-

tius contraposats. Partir de
Txaikovski és un bon recurs
per enllaçar la dansa amb la
fluïdesa amb què a Maillot li
agrada servir-nos-la. Per això
el 2003, a D’une rive à l’autre
l’origen de la peça era aquella
frase de Balanchine que diu:
“mira lamúsica, escolta la dan-
sa”. Si en coreografies contem-
porànies de Les Ballets com
Choré (2013) o Miniatures
(2004) i tantes d’altres s’ha es-
coltat amb tanta facilitat i feli-
citat la dansa és pel bé que el
coreògraf ha sabut observar,
sentir i entendre la música.
No crec que calgui veure

cap intenció homosexual en la
desgana amb què el Príncep
passa revista a les pretendents
i la il·lusió juganera amb què
viu la companyonia amb el
grup d’amics. Potser sigui per
rebaixar això, respecte a l’es-
trena del 2011, que Maillot ha
retallat ara algunes de les esce-
nes del Príncep amb els col·le-
gues. Ésmés important la rela-
ció amb els pares. El matri-
moni dels reis té molt més pes
coreogràfic i dramatúrgic de
l’habitual a El llac. Però a
aquesta relació sembla deu-
re’s una certa infantilització
del Príncep i el seu gust per
l’amor pur, infantil i dessexu-
alizat que representa el cigne
blanc. Quina gran troballa la
deMaillot per a l’esperada es-
cena del cigne negre en el ter-
cer acte! Arriba disfressada de
blanc, amb tota la càrrega se-
xual continguda, tan ingènua i
nena com una gata, esforçant-
se per seduir el Príncep amb
el poc que aquest espera. La
potent capacitat de suggeri-
ment d’imatges com aquesta
asseguren molt llarga vida al
clàssic.c

Elvis Costello

Lloc i data: Sala Razzmatazz
(26/VII/2013)

DONAT PUTX

És xocant que una figura de la
solvència d’Elvis Costello es
veiés obligada a refugiar-se a
la Razz per l’escassa venda de
tiquets per a un concert inicial-
ment previst al Poble Espa-
nyol. Com també ho és que,
una vegada allà, no registrés
una gran entrada. La bona no-
tícia és que les circumstàncies
no van influir negativament
en el comportament de l’artis-
ta, que tornava a Barcelona
després de vuit anys d’absèn-
cia i va protagonitzar un con-
cert intens i generós en compa-
nyia de The Imposters, un trio
on figuren dos membres de la
seva antiga banda The Attrac-
tions (Steve Nieve als teclats i
Pete Thomas a la bateria), i
que completa el baixista Da-
vey Faragher.
Si en els primers compassos

tant el mateix Costello com la
sonorització estaven desdibui-
xats, el rumbes va corregir avi-
at, fins que amb l’esbojarrada
interpretació de Watching the
detectives es va aconseguir
unamagnífica velocitat de cre-
uer que va perdurar fins a l’úl-
tim bis, una celebrada versió
del tema de The Rolling Sto-
nesOut of time. Sota el seu bar-
ret, Costello va desplegar una
temari que va transcórrer ma-
joritàriament per camins elèc-
trics i afilats, encara que va
reservar alguns espais per
conrear els encants de la dis-
tància curta o una certa mira-
da vintage. Al llarg de més du-
es hores, Costello va oferir
una esplèndida antologia, amb
al·lusions als seus primers
temps (Alison) així com als
més recents (Slow drag with
Josephine), i en la qual van so-
nar clàssics tan ineludibles
com Oliver’s Army, o (I don’t
want to go to) Chelsea. Nit
feliç, però també amb un re-
cord a les víctimes de l’acci-
dent de Santiago, a qui va dedi-
car Song with Rose.c
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Jamie Cullum, músic britànic, presenta avui el seu disc ‘Momentum’
al Festival Castell de Peralada

“Sihiharesquenosuporto
ésqueemdiguinque

sócunmúsicque fa jazz”


