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Perico Sambeat estrena una gran ‘big band’ de jazz
2008 és un dels discos que més he 
tocat, sobretot a Europa”, explica 
Sambeat. El saxofonista assegura 
que ja fa temps que li voltava pel cap 
fer un segon disc de big band. “Però 
no volia tornar a fer flamenc ni jazz 
ortodox”. La solució ha sigut enlles-
tir un repertori amb “ritmes binaris 
més a prop de l’univers rítmic llatí 
que de l’anglosaxó”. De fet, hi hau-
rà una versió d’un tema de Tete 
Montoliu “tractat com un bolero”. 
Tanmateix, no serà un treball de 
jazz llatí, sinó més aviat una suite 
“tranquil·la però rítmicament molt 
variada”, amb peces compostes per 
Sambeat especialment per al pro-
jecte i d’altres, també d’ell, arranja-
des per a big band.  

La veu de Sílvia Pérez Cruz 
En el concert de Viladecans no hi se-
rà Sílvia Pérez Cruz, però la cantant 
de Palafrugell sí que participarà en 
l’enregistrament del disc que publi-
carà el segell de ContraBaix. “La Síl-
via és una gran músic de jazz. És bri-
llantíssima, i amb ella pots parlar en 
el codi dels músics, una cosa que no 
passa amb tots els cantants”, diu 
Sambeat, que dedica elogis a tot-
hom que compartirà la big band 
amb ell, i de manera especial a An-
drea Motis. “És una gran trompetis-

ta, i superseriosa treballant. És molt 
seriosa, aquesta dona”, insisteix.  

El saxofonista, que enyora “el li-
risme del jazz dels anys 40 i 50”, re-
coneix que la crisi ha castigat dura-
ment el jazz en directe a Espanya. 
“Quan vaig fer la Flamenco Big 
Band, vaig poder pagar als músics 
quatre vegades més que ara”, expli-
ca. I la comparació amb altres paï-
sos és dolorosa. “A la resta d’Euro-
pa hi ha moltes big bands estables. 
Fins i tot a Porto n’hi ha una amb 
ajudes de l’estat. En canvi, aquí fal-
ta amplitud de mires dels polítics i 
els programadors”, diu.  

No és el cas de l’equip de progra-
mació del ContraBaix, del qual for-
ma part Carles Ponce. Fa quinze 
anys que estan “creant públic” per 
al jazz al Baix Llobregat. “És una 
feina de formigueta”, diu Ponce, 
que descriu el cicle com “un ambu-
latori musical” perquè considera la 
música com “un servei públic”. 
ContraBaix va néixer com un cicle 
de vuit concerts a Sant Feliu, i ara 
és una programació estable tot 
l’any, que el 2013 va aplegar més de 
5.000 espectadors. “Volíem que hi 
hagués música en directe allà on no 
n’hi havia”, recorda Ponce, que vol 
“empoderar el públic” fent-lo par-
tícip de la programació.e

Perico Sambeat a Barcelona, durant la presentació 
del concert del cicle ContraBaix. APORTADA

El saxofonista valencià actua al cicle ContraBaix abans d’enregistrar el disc del nou projecte
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Un immens Pol López en un 
inspirat Shakespeare al Lliure

tòria i, en general, la verbalització 
del text. Com ha de ser. Si el rei és el 
centre de l’obra, l’actor Pol López 
és el centre de la funció. Un magní-
fic Enric V que domina la resta amb 
la seva presència escènica i la seva 
manera de relacionar-se amb tots 
personatges. És sensacional el mo-
nòleg amb el traïdor Lord Scroop i 
en el conegut monòleg de Sant Cris-
pinià. Pol López està tan bé que fins 
i tot li trobo una retirada a Sir Ken-
neth Branagh. 

Una posada en escena despulla-
da, com si fóssim al The Globe de 
Londres fa quatre-cents anys, tre-
balla bé les emocions i aporta idees 
de direcció notables que arrodonei-
xen una funció que aconsegueix la 
temperatura i l’atmosfera idònies 
per al relat. No obstant això, hi ha al-
gunes decisions de la direcció que 
ens desconcerten, com ara el perfil 
de clown del capità Fluellen (molt 
bé Laura Albert, desdoblant-se en la 
cantinera). Tampoc els còmics 
amics del rei funcionen tant com 
voldríem, sobretot a l’inici, quan es 
fan els graciosos.  

El conjunt és prou interessant 
per marcar una manera de fer Sha-
kespeare sense modernismes in-
necessaris, anant a l’essència, i cer-
tifica el talent de Carrió i l’entre-
ga de la Kompanyia del Lliure. 
Molt recomanable.e
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El cicle ContraBaix celebra demà el 
15è aniversari amb un concert molt 
especial protagonitzat per la Perico 
Sambeat Big Band a la sala Atrium 
de Viladecans. És especial no només 
perquè recorda la feina del cicle per 
acostar el jazz en directe al Baix Llo-
bregat, sinó també perquè suposa 
l’estrena d’un nou projecte del saxo-
fonista valencià que, a més a més, 
tindrà continuïtat la setmana que ve 
amb l’enregistrament d’un disc. 
“M’he envoltat d’alguns dels meus 
músics preferits. I tots m’han dit que 
sí, menys Javier Colina i Albert Sanz, 
que no podran tocar per problemes 
d’agenda”, diu Sambeat.  

La llista de músics de la nova big 
band inclou noms com ara Joan 
Chamorro, Andrea Motis, Marc Mi-
ralta, Joan Monné i la vocalista Vik-
torija Pilatovic, entre d’altres. Tot 
plegat, una vintena de músics que 
avui i demà assajaran a l’Ateneu de 
Sant Feliu de Llobregat per prepa-
rar el concert de Viladecans. “Espe-
ro que el projecte continuï després. 
Fer un disc de big band avui és una 
mica atrevit, però el que vaig fer 
amb la Flamenco Big Band l’any 
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‘Victòria d’Enric V’  
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA 11 D’OCTUBRE 

Enric V forma part de la 
tetralogia històrica de 
Lancaster de William 
Shakespeare, comple-
tada amb les anteriors 

Enric IV (parts 1 i 2) i Ricard II, en 
què fins i tot hi ha personatges que 
trobem en dues obres, com el fan-
tàstic Falstaff. Justament un dels 
encerts de la dramatúrgia de Pau 
Carrió presentada al Lliure de Grà-
cia és agafar prou fragments d’En-
ric IV per perfilar perfectament el 
caràcter del rei Enric V i el seu can-
vi d’actitud quan passa de príncep 
esbojarrat a monarca assenyat. 

A la fi, com en totes aquestes 
obres de Shakespeare, el rei és el 
centre de l’acció, envoltat de perso-
natges més o menys incidentals. 
Carrió centra la funció en les rela-
cions d’Enric V amb els bergants 
Bardolf i Pistola, amb Fasltaff (a qui 
no veiem) i lògicament amb el seu 
cosí, el rei de França. La gran vir-
tut d’aquesta posada en escena és la 
claredat amb què ens arriba la his-
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