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Chucho Valdés reviu el llegat d’Irakere

Valdés i els seus Afro-Cuban Mes-
sengers. “La intenció del concert és 
fer un homenatge a Irakere amb un 
so actual, fet per gent jove. Ni millor 
ni pitjor, sinó més jove”, explica un 
pianista de 73 anys envoltat de mú-
sics de 30. “Jo sóc el vell llop de mar”, 
fa broma Chucho, que va estar vin-
culat a Irakere fins al 2003.  

Col·laboració d’Alexander Abreu 
“Irakere va ser una escola per a 
molts músics. Jo era el pianista i 
l’arranjador, i fins i tot feia de copis-
ta de les partitures. La meva feina 
com a pianista estava limitada. De 

fet, vaig notar que se me n’estava 
anant el piano”, recorda. Tanma-
teix, Chucho només té paraules 
d’agraïment sobre el seu pas per Ira-
kere, i aquesta sensació és la que 
presidirà el concert de L’Auditori, 
on a més de l’Afro-Cuban Messen-
gers hi participarà un secció de me-
tall amb músics com ara el trompe-
tista Alexander Abreu, el líder del 
grup Havana D’Primera i un dels 
principals responsables de la recu-
peració de la timba, un ritme molt 
popular a finals dels 80. “Abreu és el 
paio que s’ha carregat el reggaeton a 
Cuba i que ha recuperat la timba”, 

precisa el director artístic del Festi-
val de Jazz, Joan Anton Cararach. 

Irakere 40! començarà com ho fe-
ien tots els concerts de la banda, 
amb el tema Juana 1600. “Juana era 
el primer nom que va posar Colom a 
l’illa de Cuba. I l’any 1600 és quan 
van arribar els primers africans a 
l’illa, i amb ells les arrels de la mú-
sica africana”, explica Chucho. 
Aquesta influència africana també 
es respira en una de les peces més 
populars del repertori d’Irakere: 
Bacalao con pan. “Va ser la prime-
ra vegada que es van fer servir els 
tambors batà africans en la música 
cubana de ball. Era un tema per als 
Carnavals”, diu el pianista cubà.  

Maridatge de piano i vi 
L’activitat de Chucho Valdés al Fes-
tival de Jazz va més enllà del con-
cert de L’Auditori. Des de dissabte 
fins avui ha convertit els assajos 
d’Irakere 40! en classes magistrals 
al Conservatori del Liceu. Ahir va 
apadrinar el recital Cuba Clásica, 
del pianista cubà Mauricio Vallina, 
que manté viu el llegat de grans 
compositors cubans com Manuel 
Saumell, Ignacio Cervantes i Ernes-
to Lecuona, i que va participar en 
l’espectacle Rumba para Bebo, de 
l’edició anterior del Festival de 
Jazz. I avui Chucho protagonitzarà 
una Monvínic Experience al Restau-
rant Monvínic de Barcelona, on a 
partir de les 20.30, i per a un cente-
nar de persones que hauran pagat 
190 euros, improvisarà al piano a 
partir dels vins seleccionats pel 
sommelier Josep Roca.e

El pianista Chucho Valdés al Restaurant Monvínic de Barcelona, on avui improvisarà mà 
a mà amb el sommelier Josep Roca. Demà actuarà a L’Auditori. FRANCESC MELCION

El pianista estrena al Festival Internacional de Jazz de Barcelona un homenatge a la formació cubana
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Diu Chucho Valdés que té bona 
memòria perquè és una herència 
que ha rebut del seu pare, Bebo 
Valdés. Per exemple, recorda que 
l’any 1981 va tocar a Barcelona amb 
Irakere, una orquestra cubana de 
música moderna en la fundació de 
la qual havia participat el 1973 i per 
on van passar músics com Paquito 
D’Rivera i Arturo Sandoval. Hi va 
tornar el 1993, a la sala Apolo. “Allà 
vam tocar ball”, diu Chucho, que fa 
uns dies que és a Barcelona prepa-
rant la participació en el Festival 
Internacional de Jazz, del qual és 
artista resident en permanència. 

Aquesta relació entre el pianista 
cubà, nascut el 1941, i el festival bar-
celoní es concretarà cada any en 
projectes especials com el que es-
trenarà aquest dimarts a L’Audito-
ri a partir de les 21.30 h: Irakere 40!, 
un espectacle que vol ser un home-
natge a una formació fonamental en 
l’evolució de la música cubana, amb 
un peu en el jazz i un altre en el ball 
i combinant la tradició afrocubana 
amb l’herència de la música clàssica 
cubana.  

“L’obra d’Irakere és molt àmplia. 
Era un grup que feia música instru-
mental i alhora era l’orquestra de 
ball més popular de Cuba”, diu 
Chucho. Per això el programa del 
concert, que forma part del Festival 
Internacional de Jazz de Barcelona, 
mostrarà “les dues cares d’Irakere”, 
però des del punt de vista de Chucho 
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Lupa arrabassa a Bernhard 
el monòleg de ‘Tala’

Amb Holzfällen (Tala) –novel·la 
inclosa per Reich-Ranicki en el cà-
non alemany–, Bernhard és recone-
gut com l’escriptor escàndol que 
amb el seu dit acusador clama con-
tra la submissió de l’art a les preben-
des de la cultura d’estat, amb el 
Burgtheater com a epicentre de la 
pestilència hipòcrita. La novel·la és 
un vòmit en forma de monòleg inte-
rior. Apoltronat a la seva butaca de 
privilegiat espectador, la veu esca-
neja sense misericòrdia cadascun 
dels presents (compositors, can-
tants, literats, actors, promeses i 
consagrats) per mostrar l’abúlia 
creativa de la cultura austríaca dels 
anys vuitanta. Tot un gremi sospi-
rant per premis i condecoracions. 

Com en un joc de perspectives, 
Krystian Lupa pren a Thomas Bern-
hard la mirada exterior. Obre el 
camp de la despietada anàlisi, i l’ob-
servador es transforma en observat, 
en part del paisatge qüestionat amb 
precisió misantròpica. El monòleg 

La companyia polonesa de Krystian Lupa ha tornat 
aquest cap de setmana al Temporada Alta. TEMPORADA ALTA

desapareix, les paraules que ferei-
xen estan repartides entre els assis-
tents. Ara el que mira és Lupa. Seu 
és el privilegi de matisar el testimo-
ni literari d’un home que es creia in-
vestit amb el dret de denunciar els 
seus companys. El director li nega 
aquest dret. El col·loca en el mateix 
marc, és un element més d’aquesta 
cultura que ha generat tot allò de 
què abomina. Potser només volia 
canviar la cultura oficial per adap-
tar-la al seu propi ideari artístico-

ètic. Un canvi de règim liderat per 
Thomas Bernhard. 

Lupa no tan sols el fa desaparèixer 
de l’escenari, sinó que concentra 
l’atenció a crear l’atmosfera que ex-
pliqui el rebuig del foraster. L’esce-
nografia, la il·luminació i la disposi-
ció dels intèrprets fan que l’escena 
sembli un terrari ple de bestioles im-
mòbils assolellant-se en el confort de 
les seves vides. El temps s’alenteix 
pels detalls que ho expliquen tot, un 
fet necessari per anar refredant el 
metabolisme moral d’aquests éssers 
que, un cop han buidat les reserves 
de calor humana amb una verinosa 
verborrea, abandonen un espai hos-
til. Thomas és l’últim de sortir, amb 
un paràgraf que revela la seva pròpia 
hipocresia. El seu pensament és des-
pietat; el seu agraïment educat a 
l’amfitriona, una claudicació. 

Però Lupa no ho jutja. Al contra-
ri, dedica temps a mostrar les raons 
d’un comportament ambigu. Aquí hi 
entra l’ombra de la coreògrafa mor-
ta (suïcidi) i la seva anterior relació 
amb l’escriptor. No deixa que l’odi 
sigui un sentiment abstracte sinó ar-
relat en una emoció ferida. Lupa té 
cura de Thomas, molt més del que ell 
faria mai amb els seus.e 
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“Bosc, muntanya, 
tala”. Amb un crit 
de destrucció tan-
ca l’actor del tea-
tre nacional la se-

va diatriba enfebrada per reafirmar 
la seva comunió amb la natura com 
a última aspiració vital. Freud es-
bossaria un somriure científic en 
adonar-se de la relliscada. Freud, 
veí històric d’aquesta congregació 
d’artistes oficials reunits a la casa 
vienesa dels Auersberger per a un 
sopar entre iguals. Però qui recull 
les paraules és Thomas, alter ego de 
Bernhard, l’impenitent autor aus-
tríac que va fer de la vivisecció ètica 
dels seus congèneres matèria lite-
rària i dramàtica. 

Anàlisi teatral
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Record  
El concert de 
L’Auditori 
mostrarà “les 
dues cares 
d’Irakere”

Perspectiva 
Les paraules 
feridores de 
Thomas se les 
reparteixen 
tots els actors


