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ell, tampoc li ho sabríem re-
treure.

David Menéndez va ser
un Dandini d’agilitats feixu-
gues i expressivitat exagera-
da, Bruno de Simone un
pàl·lid Don Magnifico, Cristi-
na Obregón i Itxaro Mentxa-
ka unes germanastres prou
antipàtiques, i Simón Orfila
un Alidoro vençut per la
seva ària. La màgia va estar
del tot absent de la batuta
de Patrick Summers, amb
temps que anaven de la le-
targia més exasperant a l’ac-
celeració més exagerada i
decalatges tan nombrosos
que era lícit preguntar-se
com havien anat els assajos.
El muntatge diluïa els vec-
tors clau de l’obra –melan-
gia, crueltat, humor– sense
que el retorn a les arrels
fantàstiques del conte ma-
terialitzat en sis rates omni-
presents servís de gaire. La
profusió de cosins de Pixie i
Dixie ens va refrescar en la
memòria la gran frase del
gat Jincks.

*
La Cenerentola, DE ROSSINI.
GRAN TEATRE DEL LICEU, 23 DE
DESEMBRE

Joan Font va voler tornar
la màgia que, conscient-
ment, Rossini va elimi-

nar de la seva versió de la
Ventafocs. A l’hora de la ve-
ritat, La Cenerentola del Li-
ceu només va tenir de mà-
gics els dos protagonistes.
Joyce DiDonato (Angelina)
va desplegar una veu vellu-
tada i homogènia i un estil
que ens recordava que els
EUA són pàtria de grans
cantants rossinians. El tri-
omf de DiDonato va ser el
de la bondat d’un cant ama-
tent a totes les facetes del
personatge, de la tendresa
més càlida a la pirotècnia
més espectacular del rondó
final. L’entusiasta ovació
que va rebre la confirmava
no com la criada en què la
reconverteix, de forma con-
fusa, el muntatge, sinó com
una autèntica princesa. Al
seu costat, Juan Diego Fló-
rez va ser el príncep blau
desitjat per tots els amants
del bel canto. Timbre seduc-
tor, fraseig exquisit, agilitats
impecables, aguts demos-
tratius, no va faltar res al seu
Don Ramiro, i si el tenor
peruà donava la sensació
que la producció no feia per
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Joyce DiDonato i Juan Diego Flórez excel·leixen en un
muntatge que dilueix els vectors clau de l’obra ■ JORDI GARCIA

Morelpianista
OscarPeterson

El solista i compositor canadenc va col·laborar amb
les grans figures del jazz a través de diferents estils

David Castillo
BARCELONA

Enorme en tots els sentits,
així va ser Oscar Peterson,
un dels grans pianistes de
la història del jazz, capaç
de moure els dits sobre el
teclat com un pianista clàs-
sic i a la vegada acompa-
nyar una turbulenta banda
de bebop. Podríem parlar
d’un estil de transició, però
tot serien etiquetes davant
el talent d’un músic que
feia que el seu instrument
sonés amb una elegància
diferent, amb estil propi.

Greument malalt des de
fa mesos, dilluns es va
anunciar que havia mort
diumenge al vespre al seu
domicili de Toronto. Com-
plicacions renals apareixen
en els comunicats de la
seva defunció. Nascut el
1925 en una família humil
d’origen antillà, Peterson
es va convertir en la figura
musical més rellevant in-
ternacionalment del Cana-
dà del segle XX. La història
s’inicia el 1943 quan es
converteix en el primer
músic negre dins d’una or-
questra de música popular
del Quebec. A partir d’aquí
el seu estil causa sensació,
per la manera brillant i es-
pectacular de tocar, mal-
grat que els primmirats crí-
tics de jazz sovint li han re-
tret una excessiva
convencionalitat, cosa que
no desmereix gens el seu
estil. Peterson va actuar al
costat de les grans figures,
mites de la música popular

com Louis Armstrong,
Count Basie, Nat King Cole,
Ella Fitzgerald, Stephane
Grapelli, Coleman Hawkins
i Sarah Vaughan, sense obli-
dar una nòmina de revoluci-
onaris com Lester Young,
Charlie Parker, Ben Webs-
ter, Stan Getz, Dizzy Gillis-
pie i Roy Eldridge, és a dir,
els sultans del swing, del
boogie-woogie i del bebop. A
més, va saber escapar dels
circuits restringits del jazz
i presentar-se davant de
públics multitudinaris,
cosa que li ha valgut la ira
eterna de més d’un purista.

Un altracosaquehajugat
en contra seva és la infinitat
de gravacions al llarg de la
seva dilatada carrera, des
dels inicis amb trios fins a
les èpoques amb les grans
orquestres i les vocalistes
d’or que hem esmentat. La
nitidesa del seu estil parla
davant del detractors.

La salut, però, no el va
acompanyar tant com la
música. Un infart cerebral
patit el 1993 va limitar les
seves actuacions públi-
ques. Entre altres guar-
dons té 13 doctorats uni-
versitaris honorífics . ■

Les limitacions físiques no van impedir a Peterson continuar amb el seu piano ■ EFE

ElComentari Arnau Puig

Quina reflexió interessant
puc oferir el dia de Nadal?
Doncs, potser sí que n’hi

ha una per oferir. S’ha dit tot
sobre aquesta diada: el dia amb
menys llum solar de l’any, el sols-
tici d’hivern, la festa pagana
–druídica, més aviat– d’aquella
gent que vivia en contacte estret i
gairebé confós amb la natura;
però també el dia que la tradició
cristiana ha fixat com el del nai-
xement del redemptor de la hu-

Nadal

manitat. Tot sabut i comentat.
Però hi ha un aspecte en què no
s’ha aprofundit gaire, si bé és tra-
dició que aquest dia les famílies
acostumin a retrobar-se. La qües-
tió és que aquest dia tothom
cerca el contacte amb els ab-
sents, busca la calor del proïsme,
el frec a frec íntim, vol trobar-se
amb els altres.

Qui ha anat pel món i s’ha tro-
bat sol en un dia com el d’avui, el
neguit se l’emporta i el desas-

sossec i l’agror li escanya el cor;
perquè aquest és el dia que la
humanitat va establir, en les
nostres contrades culturals, que
l’ésser humà no devia sentir-se
separat dels altres. La realitat és
aquesta: una cosa és trobar-se
sol perquè hom ho busca o de-
sitja expressament i vol evitar
tot contacte amb els humans, i
una altra cosa és trobar-se sol
perquè no hi ha ningú que vul-
gui estar al teu costat, sentir-te a

prop. Aquesta és la radical sole-
dat: no la voluntària sinó la que
t’imposen els altres. Quan no
trobes ningú que cerqui o vulgui
donar escalf ni vulgui participar
de la teva presència, la sensació
de soledat és radical; esdevé la
situació més insostenible, la de
la mort del propi alè. Per això
aquest dia, entorn de la taula
parada, tothom es perdona els
malentesos anteriors. Val més
oblidar que sentir-se sol.

Per Nadal, entorn de
la taula, tothom es
perdona els
malentesos anteriors.
Val més oblidar que
sentir-se sol

Oscar Peterson
va ser el primer
músic negre que
va tocar dins
una orquestra
del Quebec


