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Després del final, ple de
tensions, d’Ojos de Brujo,
que va ser cantant del
grup barceloní amb més
volada internacional de la
dècada anterior, inicia pe-
riple en solitari amb El bai-
le de las horas, un disc que
avui estrenarà al Barts en
el marc del Voll-Damm
45è Festival de Jazz de
Barcelona. Marina La Ca-
nillas és ara Marinah a se-
ques, tot i que allò de la de

Ojos no s’ho ha pogut treu-
re de sobre. “És com un co-
gnom”, diu resignada. “No
estic segura si juga a favor
o en contra meu, però les
coses són com són i no puc
lluitar-hi en contra.” Des-
prés d’un any “ordenant la
casa i l’ànima”, Marinah
ha aconseguit que tots els
records relacionats amb
Ojos “siguin bons”. “Les
desavinences van ser, de
fet, amb una persona, i
m’han servit per aprendre
i créixer. Ara, quan penso
en la banda, només tinc
bons records.”

El baile de las horas,
produït per Carlos Sarduy
i amb col·laboracions de
Gotan Project i Orishas,

presenta una Marinah
d’aires postmoderns que,
tanmateix, no renuncia
a la mixtura d’estils que
caracteritzava a Ojos de
Brujo. “Sóc una perso-
na inquieta, iconoclasta,
m’agrada que les coses em
mesclin”, assegura. “Cal
tenir clar que tot és possi-
ble; la importància rau en
l’equilibri entre les parts i
en plasmar coses sobre les
quals tinguis realment co-
ses a dir.” Mai havia fet cap
disc que “transcorregués
d’una manera tan paral·le-
la a un procés personal”.
“Parteixo de zero”, resu-
meix Marinah. “Busco un
nou so, un nou horitzó i
una nova història.” ■
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“Això de <la de Ojos>
és com un cognom”,
diu la cantant, que
estrena disc al Barts

Marinah, ex-Ojos de
Brujo, vola en solitari

Marina La Canillas, ara Marinah, presenta ‘El baile de las
horas’ dins del Festival de Jazz de Barcelona ■ ORIANA ELIÇABE

Des d’avui i fins dissabte,
l’Institut del Teatre és el
marc del simposi Putxi-
nel·li, entre el mite, la tra-
dició i la contemporane-
ïtat, organitzat en col·la-
boració amb la revista
Putxinel·li i els seus res-
ponsables, Toni Rumbau i
Cesc Martínez. A la vinte-
na de ponents s’hi suma ja
la setantena d’estudiosos
que s’han inscrit en les jor-
nades. La trobada tracta
qüestions com ara de qui-
na manera els putxinel·lis
populars d’Europa i de la
Mediterrània connecten
amb la realitat de les di-
ferents cultures. ■
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Els putxinel·lis
apleguen un
centenar
d’estudiosos

Marcos Morau, fa uns tres
anys, tallava les entrades
del Mercat de les Flors,
com a acomodador. Així va
veure dansa de referència
gratis mentre es guanyava
un sou. Va ser un encert.
Ara, a més de coreografiar
amb La Veronal (i la dra-
matúrgia còmplice del
Conde de Torrefiel), ha re-
but el Premio Nacional de
Danza com a creador, do-
tat amb 30.000 euros.

És un secret de domini
públic dins del sector. Mo-
rau, que enguany prepara
una coreografia per a la
Compañía Nacional de
Danza que es podrà veure
al Mercat de les Flors
d’aquí a pocs mesos, ja fa
temps que treballa amb el
seu equip una dansa mul-
tidisciplinar. El seu llen-
guatge atrapa tant per la
qualitat i diversitat del
moviment, com per les
accions quasi performati-
ves, amb humor i una
gran dosi de referència li-
teràries i cinematogràfi-
ques. Des de l’any passat,
se’l disputen amigable-
ment els centres coreogrà-
fics contemporanis de tot
el món, tot i que encara
passa inadvertit al gran
públic. La seva és una dan-
sa estimulant. ■
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El coreògraf
de La Veronal,
Premio
Nacional

El 45è Voll-Damm Festival
Internacional de Jazz pre-
senta una combinació in-
usual i ambiciosa: el pia-
nista cubà Alfredo Rodrí-
guez interpretarà com a
solista una de les obres
cabdals de la música del
segle XX, Rhapsody in
blue, acompanyat de l’Or-
questra Simfònica del Va-
llès, dissabte (19 h) al Pa-
lau de la Música.

Format en la música
clàssica a Cuba des dels set
anys, Alfredo Rodríguez
ha heretat la manera d’en-
tendre la composició que
va fer pioner George
Gershwin: la mescla de
cultures, la connexió en-
tre música clàssica i jazz
afroamericà i una ferma
passió per la improvisació.
Als 23 anys va fer les male-
tes per anar-se’n a treba-
llar amb Quincy Jones als
Estats Units i, des de lla-
vors, ha actuat en festivals
de jazz d’arreu, des de
Xangai fins al Brasil. El
pianista cubà ha tornat a
Barcelona per interpretar

dues obres de Gershwin:
Rhapsody in blue i l’òpera
Porgy & Bess, però el plat
fort més esperat és l’estre-
na de la seva primera obra
simfònica: La jungla. “Em
vaig inspirar en una pintu-
ra de l’artista cubà Wifre-
do Lam que porta el ma-
teix nom perquè m’apas-

siona la metàfora que
transmet”, explica. Jazz
clàssic i ritmes afrocubans
que amaguen “un missat-
ge crític i un retrat de la se-
va perspectiva de vida”.

Actualment, el pianista
cubà debuta amb l’àlbum
Sounds of space (Mack
Avenue Records, 2012),

onze composicions de so-
noritat cubana amb una
empremta musical molt
personal. A més, és el di-
rector musical del projec-
te Global Gumbo All Stars
de Quincy Jones, una ban-
da internacional de ta-
lents musicals que va ac-
tuar en el Festival de Pera-

lada el 2011, amb Antonio
Carmona i Andrea Motis.
Després de cinc anys a Los
Angeles, aquest desembre
visitarà Cuba, però no sap
si alguna vegada tindrà la
possibilitat d’actuar-hi.
“No m’he manifestat polí-
ticament perquè jo parlo a
través de la música”, diu el
pianista, “però la premsa
cubana mai parla de mi”.

Rodríguez descriu una
situació de contradicció
al seu país: “Una illa amb
una cultura única i forta
que mai no s’ha pogut be-
neficiar de l’aculturació.”
Per això va marxar als Es-
tats Units, perquè la mú-
sica és “aprendre, com-
partir, oferir”. ■

Simfonia cubana
Elisabeth Roura
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El pianista Alfredo Rodríguez estrena ‘La jungla’ i interpreta com a
solista ‘Rhapsody in blue’ amb l’Orquestra Simfònica del Vallès

Alfredo Rodríguez actuarà demà per primera vegada al Palau de la Música ■ ORIOL DURAN

“Cuba mai s’ha
pogut beneficiar
de l’aculturació,
el contacte amb
altres cultures
i tradicions”


