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wEl responsable de comunicació de la Cambra de Comerç de
Barcelona, Joan Corbera, anteriorment delegat d’Europa
Press a Catalunya, ha estat nomenat director de comunicació
i relacions institucionals del Liceu, una àrea que s’escindeix
del departament de màrqueting del teatre i que englobarà els
serveis de premsa, relacions públiques, protocol, publicitat,
web, xarxes socials i projecte social. El director general del
Liceu, Roger Guasch, inicia així la reestructuració per fer
efectiu el pla estratègic 2014-2017. / Redacció

wLa Banda Municipal de
Barcelona (BMB) forma part
del patrimoni musical català.
Hi ha estat present des del
XIX, quan va popularitzar
l’òpera a Barcelona, fins a
l’actualitat en actes institucio-
nals com la Diada. La banda,
però, no es conforma a for-
mar part del patrimoni musi-
cal i es proposa recuperar-lo;
en aquesta línia llança el seu
primer disc, dedicat a Joan i
Ricard Lamote de Grignon,
dos il·lustres directors de la
BMB. El CD el formen 12
temes del pare i el fill Lamo-
te, però segons Salvador Bro-
tons, director de la banda,

“tot i que les obres són del
mateix compositor, són molt
diferents”. Les peces són
adaptacions de música d’or-
questra per a banda, com la
Fantasia sobre motius del
mestre José Serrano, que
Brotons qualifica de “sarsue-
la amb molta filigrana trac-
tada d’una manera orques-
tral espectacular”. El disc es
va enregistrar a l’Auditori,
on la banda és resident, i ha
vist la llum gràcies al suport
de la Fundació Gerhard. La
BMB publicarà aviat un se-
gon disc per continuar amb
el rescat dels compositors
catalans. / M. Faro

LaBMB llança el seuprimerCD,
dedicat aLamotedeGrignon

LaFundació Setba exhibeix les bèsties
de l’anticTaxidermista de la plaçaReial

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

E
s el cantant de jazz
més en voga, i l’edi-
ció del seu últim
disc, Liquid spirit, en
el prestigiós segell

Blue Note, no va fer res més que
confirmar els elogis que com-
panys i aficionats han abocat so-
bre ell i la seva música els últims
anys. La fama i el prestigi de Gre-
gory Porter (1971) va viure un
salt qualitatiu amb la seva ante-
rior obra, Be good, que li va per-
metre accedir a un públic més
ampli gràcies a la seva transversa-
litat estilística. En plena i intensa
gira europea, el cantant i compo-
sitor californià aquesta nit i demà
aterra per primera vegada a la
ciutat de Barcelona, acompanyat
pel seu grup i convidat pel Jam-
boree Jazz Festival (passis a les
20 i 22 hores, els dos dies).

Se sol dir que Nat King Cole
va ser una mena d’exemple en
la seva decisió de dedicar-se a
la música. És també la seva ins-
piració com a cantant?
N’hi ha d’altres abans que ell, sin-
cerament. Emsentomolt identifi-
cat amb vocalistes com Donny
Hathaway, BillWithers o el mes-
tre Gil Scott-Heron. M’encanta
King Cole però és més aviat una
sensació del meu passat, un re-
cord.

Quan sent o llegeix que la
gent, els especialistes no dub-
ten a qualificar-lo com la veu
d’una nova generació, per
exemple, pensa que...
...que d’entrada no és excitant
per a mi ser considerat com un
exemple únic o molt minoritari.
M’agradaria que els altres penses-
sin que hi ha molts cantants vius
quehan de rebre aquesta conside-
ració. Però també penso que a la
meva edat és molt agradable re-
bre aquestes paraules.

Vostè es considera cantant

de jazz, però també veig que so-
vint se’l qualifica de cantant de
soul. És important aquesta dis-
tinció?
No ho sé, però jo em considero
vocalista de jazz, molt influït per
altres gèneres com el soul, el
blues, el gospel, el r’n’b. El jazz és
el terreny on treballo per cons-

truir les melodies, i a partir d’allà
obro els ulls i el sentits i miro i
escolto el que hi ha al meu vol-
tant. Així és com funciono.

Vostè gira d’una forma cons-
tant, especialment per Europa.
Aquest fet arriba a reflectir-se
en la seva música?
Globalment, vistes en el seu con-
junt, les meves cançons no estan
adreçades a un públic específic,

com, per exemple, el típic aficio-
nat al jazz nord-americà. El meu
procés de composició està molt
adherit als llocs i les sensacions
que veig i sento. Aquest últim
disc,Liquid spirit, el vaig escriure
majoritàriament a França, a Ità-
lia, a Holanda. Hi ha una cançó
en concret que està directament
inspirada en un llarg viatge que
vaig fer amb tren. M’agrada que
les meves cançons no tinguin
fronteres.

El nomdel seuúltimdisc pre-
cisament convida a diverses in-
terpretacions.
Jo entenc Liquid spirit com una
metàfora, que pot referir-se a un
riu d’aigua, al líquid com una co-
sa accessible. És una metàfora
també de com veig el jazz.

Hi ha una nova generació de
vocalistes que han triat el jazz
com a via d’expressió?
Sens dubte; KennyWashington o
Jose James són molt bons. Dian-
ne Reeves fa el que vol amb la se-
va veu i Robert Glasper és una
sorpresa constant.c

Moment de l’arribada del rinoceront dalt d’una grua
ANA JIMÉNEZ

wEn el marc del projecte de recuperació de la memòria de la
plaça Reial, la Fundació Setba acull des d’avui una exposició,
El Taxidermista, que ret homenatge a l’establiment de taxidèr-
mia que va tancar les portes el 1991. Convidats d’excepció de
la mostra són un grup de bèsties dissecades per Soler i Pujol
(un rinoceront, una cabra, uns falcons...) que ahir van entrar
a la galeria, situada al primer pis del número 10, amb l’ajuda
d’una grua. / Redacció

wEl festival internacional
d’arts escèniques per a nens
de 0 a 5 anys El Més Petit de
Tots continua estenent-se
pel territori i ja involucra
vuit teatres sumant esforços i
treballant en xarxa. El Tea-
tre-Auditori de Sant Cugat i
el Clavé de Tordera s’han
afegit als equipaments pú-
blics i privats que participen
de la iniciativa en aquesta
9a edició, que arrenca dissab-
te al teatre Principal de Saba-
dell, amb una discoteca per
als més petits, i diumenge al
Mercat de les Flors, amb una

producció del festival de l’ar-
tista David Ymbernon. Seran
onze espectacles –“preferim
dir-ne experiències”, diu l’or-
ganització– els que circularan
simultàniament per aquestes
sales fins al 24 d’aquest mes;
n’hi haurà cinc de compa-
nyies catalanes, tres de la
Península i tres més de Dina-
marca, Bèlgica i la Gran
Bretanya. Amb un pressupost
de 160.000 euros, el festival
és un èxit de públic (95%
d’ocupació) i sovint ha de
restringir el nombre d’adults
per nen. / M. Chavarría

Animald’escenari
CRÍT ICA DE ROCK

El cantant californià, en una actuació recent

El festivalElMésPetit deTots
ja sumavuit teatres aCatalunya

ELS MODELS

“Em sento molt a
prop de Bill Withers,
Donny Hathaway
o Gil Scott-Heron”

ElLiceu reforça l’àreade comunicació
i ennomenadirector JoanCorbera

JAMBOREE JAZZ FESTIVAL

Suede

Lloc i data: Razzmatazz (5/XI)

RAMON SÚRIO

Confessava en aquestes pàgines
Brett Anderson, el cantant i líder
de Suede, que gravar material
nou era una idea que el terroritza-
va per haver de competir amb un
passat ple de clàssics. Superada
la por, el resultat és Bloodsports,
un àlbum que encara no ha fet
efecte en els seus seguidors, per
molt que s’esforcés que li coreges-
sin les tornades de les sis can-
çons d’ell que van interpretar. La
resposta dels seus fans davant
l’anodina èpica de Barriers o el

múscul rocker de Snowblind va
ser plana. Vamillorar davant l’en-
ginyosa tornada d’It stars and
end with you però res compara-
ble a la bogeria que van generar
la imbatible tacada de Filmstar,
Trash i Animal nitrate.
Després de pujar al cel, una al-

tra vegada descens al purgatori
del correcte amb el piconador
hard-pop deWe are the pigs i les
noves Sometimes I feel I’ll float
away i Sabotage, que certament
van semblar un sabotatge a la
meitat del concert. I això que
Brett Anderson continua sent el
mateix animal d’escenari dels
vells temps, tocant els seguidors
de les primeres files, fent tombar
el micro a la manera de les estre-
lles del rock d’abans –The drow-

ners té molt de Bowie– i ageno-
llant-se per plorar com un croo-
ner el desamor en la romàntica
baladaThe 2 of us.Va ser el prelu-
di a la sorpresa de la nit, quan va
anunciar que tocarien per prime-
ra vegadaHeroin, una cançó res-
catada del seu segon àlbum, Dog
man star, encara que en format
acústic va ser un pàl·lid reflex de
l’original.
Després del peatge de la nova

For the strangers el tram final va
servir per rematar la feina per
dalt, en el que va ser el segon trio
d’asos, amb So young, Metal
Mickey iBeautiful ones.Les estro-
fes del bis, New generation, una
altra joia de la seva corona,
diuen: “It’s like a new generation
calling / can you hear it call?”;
gairebé vint anys després, vista
l’eufòria, es pot afirmar que hi ha
una nova generació trucant a la
seva porta.c

ENTREVISTA

Gregory Porter, cantant, que avui actua al Jamboree Jazz Festival

PANORAMA

“Veigel jazz comunacosa
líquida,de fàcil accés”


