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ESTEBAN LINÉS
Barcelona

P
edro Iturralde (Fal-
ces, Navarra, 1929)
sol ser considerat en
el panorama del jazz
espanyol com a mes-

tre de mestres, a la qual cosa cal
afegir la seva condició de compo-
sitor de compositors i un dels pio-
ners en donar a conèixer interna-
cionalment el jazz d’aquí. Però,
molt abans d’això, la seva immer-
sió en la música i en la seva inter-
pretació va començar quan enca-
ra no havia fet deu anys. Des
d’aleshores, la seva carrera es va
ampliar en reconeixement i re-
cerca de nous camps estilístics,
donant lloc a nombroses compo-
sicions pròpies, entre les quals
destaca una Suite Hellenique que
ha acabat convertint-se en para-
digmadel jazz amb influències èt-
niques. Després d’una prolonga-
da absència dels escenaris barce-
lonins, el veterà saxofonista i cla-
rinetista torna avui i demà a la sa-
la Jamboree (els dos dies amb
passis a les 20 i 22 hores) al cap-
davant del seu quartet i dins del
San Miguel Mas i Mas Festival.
Els concerts estan dedicats a Al-
fredo Papo, llegendari aficionat,
cronista i promotor de l’escena lo-
cal, mort fa deu dies.

Vostè torna a Barcelona per
presentar el seu últim disc, Et-
nofonías. Ho fa en un local en-
tranyable per vostè.
Permeti’m que faci una mica
d’història. El meu pare sempre
em va desaconsellar que em fes
músic, perquè creia que això no
era una professió. Però jo des de
molt petit vaig treballar amb tena-
citat i amb les idees clares. Vaig
acabar progressant, de la música
clàssica a fer-ho en un ball: als 13
anys estava en una orquestrina a
Navarra tocant tots els estils in-
clòs el que per llavors es deiamú-
sica de jazz. Vaig acabar contrac-
tat en una orquestra catalana el
1947, i amb ells vaig començar a
actuar fora.

Hi havia jazz a Espanya?
Gens. Com li deia, vaig fer una gi-
ra per Lisboa, Casablanca, Algè-

ria i Tunísia. Allà sí que s’hi feia
molta música. Allà veritablement
hi havia feina. Vaig conèixer
França a través de l’Àfrica, i
d’aquesta manera em vaig ama-
rar de la chanson i de la música
del país veí, que va marcar du-
rant una època el meu repertori i
la meva manera de veure i de fer
jazz. Però va sorgir un greu con-
tratemps i és que no havia fet el
servei militar. Em vaig empadro-
nar a Madrid i vaig fer la carrera
de saxófon. Em va sortir un con-
tracte per tornar a anar a l’estran-
ger i me’n vaig anar a Beirut: amb
raó l’anomenaven “la Suïssa de
l’Orient Mitjà”. Mentre a Espa-
nya estàvem sortint pràctica-
ment de la misèria, allà hi havia
cultura, feina,menjar, de tot. Des-
prés a Grècia, Turquia, i a les ba-
ses americanes d’Alemanya, Fran-
ça i Espanya. Aquí vaig tocar for-
ça a Torrejón i a Saragossa.

Quan va fer el salt?
Insisteixo: en els anys cinquanta
no hi havia jazz a Espanya. Hi ha-
via alguna jam session de tant en
tant; no es podia dir ni que hi ha-
guessi concerts; no hi havia ni dis-
cos de jazz, i era una cosa excepci-
onal aconseguir-ne algun. En
aquest context, el Whiskey Jazz
Club de Madrid va ser clau i el
Jamboree també ho va ser per ai-
xecar el jazz espanyol i posar-lo a
nivell internacional. I en aquest
panorama no es pot oblidar gent
com Tete Montoliu. És a dir, que
només deu anys més tard el jazz
ja estava funcionant molt bé a Es-
panya, i la prova és que en aquella
època ja estava associat amb
aquest local de Madrid i contrac-
tàvem els millors: Dexter Gor-
don, Phil Woods, Donald Byrd,
Gerry Mulligan o Lee Konitz.

Amb Montoliu va establir
una bona relació musical.
Magnífica. Hi vaig travar relació
en lameva segona època d’estada
a Madrid. Ell es movia molt i co-
mençava a tenir un nom. Però
més enllà de tocar conjuntament,
entre ell i jo ens vam intercanviar
músiques i maneres de veure la
música d’on procedíem. Jo li vaig
ensenyar alguna melodia basca i
ell va fer el mateix amb, per

exemple, El cant dels ocells, una
composició que, per cert, conti-
nuo interpretant.

A vostè se’l considera habi-
tualment com el pioner de jazz-
flamenc.
Això cal matisar-ho. El 1967 va
aparèixer el meu disc Jazz fla-
menco i un any després un segon
volum; van ser dos àlbums on to-
cava Paco de Algeciras, que més
tard seria mundialment famós
fins ara mateix com Paco de
Lucía. En aquest disc també to-
quen Eric Peter al contrabaix i
Peer Wyboris a la bateria, però
no es tracta de un disc de fusió
com l’entenem ara, sinó més
aviat com un jazz andalús; és a
dir, són temes amb un mínim fil
compositiu i l’important són les
improvisacions, aquest esperit re-
bel del flamenc. La improvisació
és fonamental a la meva música,

encara que a Espanya mai no ha
estat ben vista.

Que tocarà en el Jamboree?
Una mica de tota la meva obra.
Amb el clarinet, clàssics ameri-
cans abans del be bop, i després
peces pròpies meves, que són
composicions que beuen del jazz,
de la música clàssica i de l’ètnic.

Dedicar-se a la música com
vostè ho fa als 84 anys...
Jodemoment continuo en lamú-
sica, i el que he comprovat és que
sempre que toco en directe, no
em canso. He tingut diversos
avatars amb la meva salut, però
els metges no m’han dit que
m’aturi.c
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LLEGENDA

El músic navarrès,
de 84 anys, repassarà
la seva àmplia obra
amb el quartet

CRÍT ICA DE CINEMA

El músic navarrès, en una imatge recent

HOMENATGE

Els concerts estan
dedicats a l’aficionat
Alfredo Papo, que fa
pocs dies que va morir

Raúl Mérida a Tres 60

OVIDIO ALDEGUNDE

Tres 60

Direcció: Alejandro Ezcurdia
Intèrprets: Raúl Mérida,
Sara Sálamo, Joaquim
de Almeida, Geraldine Chaplin
Producció: Espanya, 2013. 97 mi-
nuts. Thriller W

LLUÍS BONET MOJICA

Òpera prima produïda per Santia-
go Segura i que promet més del
que finalment proporciona a l’es-
pectador. La troballa d’un vell ro-
det fotogràfic on el protagonista
apareix ambun amic de la infante-
sa que va desaparèixermisteriosa-
ment reobre un fosc cas del pas-
sat. Amb apunts de comèdia, una
textura de thriller, alguna escena
de terror gòtic i un format més
aviat televisiu, aquesta pel·lícula
on tots els poders fàctics es troben
complotats acaba per difuminar-
se en la imprecisió.c

ENTREVISTA

ANTENA 3 FILMS

Pedro Iturralde, jazzman, que actua en el
Jamboree dins del San Miguel Mas i Mas Festival

IGNACIO OROVIO
Barcelona

El Festival Temporada Alta va
presentar ahir la Fundació La
Ciutat Invisible, un apèndix que
no vol anomenar lobby. “Només
si s’entén com a lobby gironí”, va
concedir JoaquimNadal, presen-
tat públicament com a president
de l’entitat, al think tank de la
qual hi ha un selecte club de per-
sonalitats vinculades d’una o
una altra forma a la ciutat de Gi-
rona: els filòsofs Xavier Antich,
professor de laUniversitat deGi-
rona i president de la Fundació
Tàpies, i Marina Garcés; Enric
Banda, físic avui enquadrat a la
Fundació La Caixa; l’economista
Anna Birulés; els empresaris
Agustí Codina i Joaquim Coello;
dos dels propietaris de l’avui cè-
lebre Celler de Can Roca, Joan i
Josep Roca; la rectora de la Uni-
versitat de Girona, Anna Maria
Geli; l’assessor del Banc Intera-

mericà de Desenvolupament,
Ignasi Nieto; el productor de ci-
nema Edmon Roch; els directors
generals de la Fundació Banesto,
Francesc Faluja, i de Telefónica
aCatalunya, KimFaura; la perio-
dista Mònica Terribas; i el ma-
teix director de TemporadaAlta,
Salvador Sunyer, inventor de l’ar-
tefacte, en el patronat del qual
tindràmajoria Bitò Produccions,
que organitza el festival.
L’entitat celebrarà dues reu-

nions a l’any, de les quals sorti-
ran documents de reflexió sobre
el paper i l’estat de la cultura.
Nadal va apuntar que del dan-
tesc moment actual sorgirà un
model cultural “necessàriament
diferent”, on les fonts de finança-
ment privades i públiques hau-
ran de conviure amb molta més
naturalitat que avui dia. Sunyer
va apuntar la necessitat de treba-
llar en línies estratègiques com
la relació entre ensenyament i
cultura i la internacionalització

cultural. Sense voler avançar
què portarà al festival, Sunyer va
remarcar que “avui és pràctica-
ment impossible trobar produc-
cions mitjanes i grans a Catalu-
nya”. “Per cert –va preguntar
ahir a la premsa durant el dinar
en què va explicar el projecte–,
el Govern ha abaixat l’IVA,
avui?”.
No.c
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“ElJamboree
vaserclauper
aixecarel jazz
aEspanya”

TemporadaAlta creaun ‘think
tank’ de reflexió sobre la cultura


