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W
ayne Shorter,
Danilo Pérez,
John Patitucci
i Brian Blade
integren una

de les formacionsmés emblemàti-
ques de l’actual escena jazzística.
Des de la seva creació el 2002, el
quartet acústic liderat per
Wayne Shorter és sinònim d’ex-
cel·lència i rigor, però sobretot,
de constants ganes d’anar un pas
endavant en la recerca de nous
camins. Un esforç que es reflec-
teix també en forma de disc,
Without a net (BlueNote), apare-
gut l’any passat i acaparador de
nombrosos guardons. Ja
octogenari, el gloriós saxofo-
nista de, per exemple, els
JazzMessengers, del quintet
de Miles Davis o de We-
ather Report, torna avui al
Voll-Damm Festival de
Jazz de Barcelona amb una
proposta musical que, com
a mínim, no deixarà ningú
indiferent (L’Auditori, 21
h). Budista militant, Shor-
ter parla més de la vida que
de la música.

Té una idea aproximada del
que interpretarà en cada con-
cert?
En línies generals, no. El nostre
últim àlbum Without a net pot
ser un punt de partida però mai
un guió. Amb la resta del grup, al
cap i a la fi aquests anys hemarri-
bat a un nivell d’interactuació i,
també, d’intuïció personal imusi-
cal, que ens permet desenvolu-
par el repertori de cada nit sobre

la marxa. De fet, ja fa temps que
no assagem de cara als concerts.
Entenc que és una manera
diferent de treballar, que poten-
cia la improvisació i un cert sen-
tit del risc.

Una manera que, en un cert
sentit, ja va experimentar amb
Miles Davis fa gairebé mig
segle.
Be, amb Davis tot era força ines-
perat, sorprenent: les gires, els en-
registraments dels discos. Però
sobretot amb ell, en els anys sei-

xanta, hi havia una alegria
en la manera de treballar
que ho feia totmàgic, dife-
rent, únic. Era una sensa-
ció, un clima molt pro-
fund. Allà vaig aprendre

que la profunditat del riure
és eterna.

L’absència d’estructures cla-
res és un risc de cara a l’aficio-
nat que els sentirà en els seus
concerts.
L’estructura tema-solos-tema és
una de les possibles lectures i in-
terpretacions del jazz, de lamúsi-
ca. Però el que li vull dir no va
per aquí. Per a mi, jazz significa
no témer res. I això remet directa-
ment a la fe, a la fe en tu mateix i
a la fe en les coses que fas. Si tens
aquesta certesa que pots fer-ho
tot o, com a mínim, intentar-ho.
Fer música, tocar un instrument,
és com una lluita que entaules
amb l’objectiu d’arribar al cor de
qui t’escolta. L’objectiu, de lamú-
sica és aquest i no cap altre. I li
dirémés: amb elsmúsics amb qui
toco, pots dur a la pràctica l’altre
significat de la paraula jazz, això
és, buscar sempre la innovació,
allò que no està establert.

Tenir un grup acústic, com el
seu, o elèctric, és accessori lla-
vors, oi?
Utilitzo qualsevol instrument
queparli per arribar almeuobjec-
tiu; si és acústic o elèctric no ha
d’impedir aquest plantejament. I
des d’aquesta idea, les estructu-
res formals o la sonoritat tenen
una significació relativa.

Without a net. el seu àlbum
aparegut l’any passat, ha estat
multipremiat. El va sorpren-
dre?
Esclar, està bé comprovar que

el que pensemés compartit i valo-
rat per altres. Encara que si no ho
fos, premiat vull dir, tampoc no
canviaríem de manera d’enten-
dre el jazz.

Però fent aquest disc vostè
va deixar la zona confortable
del jazz, com vostè sol dir.
Clar, aquesta era la idea. El fet

que treballem sobre la descons-

trucció d’escales i harmonies, no
és una qüestió de caprici. Treba-
lles amb un llenguatge que costa
més d’entendre i de gaudir per
part del teu aficionat, ho fas amb
una proposta que pot no ser ente-
sa per algun promotor. El que
fem en el quartet en aquest disc,
per exemple, o en nostres direc-
tes és una manera de treballar
que ara mateix ens ha portat a
col·laborar amb l’OrpheusCham-
berOrchestra, en un encàrrec fas-
cinant. És una orquestra sense di-
rector, la interacció amb ells és
absoluta, la llibertat creativa és
màxima.c

EXCEL ·LÈNCIA

El saxofonista torna
al capdavant del que és,
potser, el millor quartet
de jazz de l’actualitat

IMPROVISACIÓ

“Davant els concerts
no hi ha repertori
prefixat ni assagem”,
reconeix el músic

ENTREVISTA

Wayne Shorter, músic, actua avui a L’Auditori dins del Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona

EXPOSICIONS

D’ART

“Jazzsignificanotémerres,
buscarallòquenoestàestablert”

Visitant il·lustre. L’última
actuació barcelonina del saxofonista
–que posseeix la Medalla d’Or del
festival– va ser a L’Auditori el mes
d’octubre del 2009

BARCELONA Agències

La soprano Montserrat Caballé
va rebre ahir emocionada el pre-
mi Ópera Actual 2014 per la con-
tribució a la lírica que representa
el Concurs Internacional de cant
que porta el seu nom i que se cele-
bra des de fa vuit anys a
Saragossa, una ciutat que, va dir,
“és un oasi de pau: no hi ha embo-
lics ni coses rares com en altres
llocs”. Caballé, al costat de l’alcal-
de de Saragossa, JuanAlberto Be-
lloch, va rebre al Cercle del Liceu
la distinció atorgada per la revis-
ta Òpera Actual en un acte on
també van ser guardonats el te-
nor Pedro Lavirgen per la seva
trajectòria artística i el director
musical granadí Pablo Heras-
Casado coma intèrpret jove espa-
nyol més prometedor.
En el seu discurs, Montserrat

Caballé va agrair el premi pel que
suposa de reconeixement als jo-
ves valors i va asseverar que du-
rant els dies en què es troba a
Saragossa el que vol és traslladar
als concursants el que ella va
aprendre amb mestres com Con-
chita Badía i Eugenia Kemeny. A
més, va reconèixer quehaver por-
tat el concurs a Saragossa des-
prés de començar-lo a Andorra
es deu en part al seumarit arago-
nès i al suport que ha rebut de
l’ajuntament i d’Industrias Quí-
micas del Ebro, sense oblidar el
seu germà Carlos.
Per la seva banda, Pablo He-

ras-Casado (Granada, 1977), que
avui dirigeix a Nova York una
funció de Carmen, va assenyalar
que sentia una mica de pudor i
vergonya pel guardó perquè pen-
sa que ho té tot per fer: “Cada dia
d’assaig per a mi és el primer”.c

‘ÓperaActual’ premia
MontserratCaballé
i PabloHeras-Casado


