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seva música barreja l’herència clàs-
sica del jazz que va escoltar a casa –
Duke Ellington, Miles Davis o Count 
Basie– amb una mica de pop, ritmes 
llatins i africans. La banda sona com-
pacta i, per moments, brillant. Eas-
twood i el seu quartet ofereixen un 
jazz amable –a vegades gairebé bo-
nista– que recrea a la perfecció l’at-
mosfera d’una època, però es que-
da aquí. En cap moment transcen-
deixen el mer exercici d’estil. Potser 
ningú recordarà el concert d’aquí 
dos mesos, però, eh, hem vingut a di-
vertir-nos i a somriure. I, ostres, fins i 
tot Clint deu haver somrigut. H

Sí, Kyle és fill de Clint. 
Però, per favor, que al-
gú em digui qui no és 
fill de Clint. Que algú 

em digui que no ha jugat a aguan-
tar-se un cigarro a la boca men-
tre porta al límit els músculs faci-
als. Que algú em digui que no ha 
dit mai: «Vinga, alegra’m el dia» o 
«¿Què trameu, morenos?» o «Nena, 
fort no és suficient» o «En aquest 
món hi ha dos tipus de persones, 
amic: els que tenen un revòlver 
carregat i els que caven. I tu caves». 
Que algú em digui que no ha inten-
tat amagar valls emocionals dar-
rere un mur d’arrugues. Així que 
no és ressenyable que Kyle sigui fill 
de Clint, perquè tots som fills de 
Clint.
 Kyle Eastwood va presentar dis-
sabte a l’amfiteatre del Grec el seu 
setè àlbum sense comptar ban-
des sonores, Time pieces (JazzVilla-
ge, 2015). Quan el nord-americà i 
el seu quartet apareixen, de la pe-
dra de la muntanya segueixen bro-
tant ecos dels quejíos que Diego El 
Cigala va deixar anar fa dos dies. 
Xiuxiueigs que s’esvaeixen quan 
la banda obre foc. Brandon Allen 
–saxos tenor i soprano– i Quen-
tin Collins –trompeta– dialoguen 
sense mirar-se a la cara. Al darre-
re, Chris Higginbottom tanca els 
ulls i mou el cap al ritme de les se-
ves baquetes. A l’altre costat, An-
drew McCormack deixa anar suau-
ment les mans sobre les tecles d’un 
piano. Kyle Eastwood és al centre. 
Actua com un líder silenciós. Mi-

ra les cordes del seu violoncel i des-
prés aixeca la vista: vol contacte vi-
sual amb els seus músics. Quan ho 
aconsegueix, somriu i torna a mirar 
al violoncel. A l’altre costat, el pú-
blic –uns dos terços del teatre– espe-
ra una nit de jazz: diversió i alegria. 
Hi ha somriures i gotes que s’arros-
seguen per copes entelades. Aques-
ta és l’escena.
 Diversió i alegria. Ningú ha vin-
gut a rascar-se el cap al veure Coltra-
ne ficant el cap per la campana d’un 
saxo que fa pudor de salmó del riu 
Hudson. En aquest sentit, la propos-
ta d’Eastwood compleix de sobra: la 
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33 ‘Jazzman’ 8 Kyle Eastwood, de blanc, a l’amfiteatre del Grec.
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El músic i 
compositor ofereix 
un jazz amable que 
recrea una època, 
però es queda aquí

Clint deu haver somrigut
Kyle Eastwood, fill del cèlebre actor i director, va presentar al Grec el seu setè àlbum, ‘Time 
pieces’ H Va oferir una agradable vetllada de jazz barrejant tradició amb ritmes llatins i africans 
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Combat dialèctic 
a La Villarroel
CRÒNICA ‘Bangkok’ atrapa per la seva 
intriga i per la gran tasca de la parella d’actors
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El vestíbul d’un aeroport. Un home 
gran dorm en un banc amb una ma-
leta. Està sol. De cop i volta, a prime-
ra hora, apareix a la sala un guarda 
de seguretat. Porta la típica armilla 
groga i un guant de falconeria a la 
mà dreta. S’encarrega de cuidar fal-
cons i fures per a seguretat dels avi-
ons... Un fet habitual als aeroports, 
però no en els que estan inactius 
com aquest perquè no té vols. El jo-
ve, sorprès, pregunta al visitant què 

hi fa allà. Aquest li respon que espe-
ra iniciar el seu viatge a Tailàndia, 
per «perdre’s entre la gent». És Ban-
gkok, la peça d’Antonio Morcillo que 
va guanyar el premi SGAE de teatre 
el 2013 i que s’estrena a La Villar-
roel dins del festival Grec.
 Les intencions de l’autor i el di-
rector no estan, per tant, maqui-
llades amb referències tan directes 
com l’inefable aeroport de Carlos 
Fabra a Castelló, símbol d’un país 
de pandereta. Li serveix per dibui-
xar un entorn amb aire d’esperpent 

i tragicomèdia, en què dóna marc 
a les idees dels personatges. El més 
gran s’alinea amb els que «remenen 
les cireres» i combat les il·lusions 
del seu oponent, un jove molt for-
mat pròxim als antisistema i amb 
una feina miserable. Més que per 
aquest missatge, que tots compar-
tiríem i tantes vegades denunciat, 
Bangkok atrapa per un pols cons-

truït frase rere frase i per la intriga 
melangiosa que plana sempre so-
bre l’escenari. ¿Què passa i per què? 
Són preguntes que el públic es fa i 
que no convé revelar. El veterà Car-
los Álvarez-Nóvoa (75 anys) desple-
ga magisteri i energia, mentre que 
Dafnis Balduz deixa una altra em-
premta de la seva camaleònica ca-
pacitat actoral. H

33 Álvarez-Nóvoa, i Dafnis Balduz, cara a cara.
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‘Guerra’ 
uneix Albert 
Pla, Fermin 
Muguruza
i Refree

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

La denúncia de les «guerres hu-
manitàries, on es mata en nom 
de la pau», i de la conversió del 
dolor aliè en espectacle va moti-
var Albert Pla, Fermin Muguruza 
i Raül Fernández, Refree, a sumar 
forces a Guerra, una proposta que 
avui estrenen en dues sessions al 
Grec (avui i demà a Barts, 21.00 
hores). El seu missatge al·ludeix 
«a l’abisme que separa la realitat 
de la realitat virtual, que ens con-
verteix en espectadors», denun-
cia Muguruza.
 Dramatúrgia, un repertori 
de cançons noves i elements au-
diovisuals conflueixen en un es-
pectacle que Pla qualifica iròni-
cament de «multimerda», amb 
una trama que té lloc en una ciu-
tat imaginària que està sent con-
trolada per inquietants forces hu-
manitàries. «No apuntem a cap 
lloc concret, però és evident que 
hi ha uns punts calents al plane-
ta, i en alguns moments hi ha al-

lusions a Palestina i Lampedusa, 
tot i que molt de passada», expli-
ca Muguruza. «Els murs de segre-
gació, els murs invisibles i apart-
heids», afegeix.

CONTRAST D’IDEES / Fa uns 20 anys 
que Muguruza va col·laborar en 
l’inicialment vetat Veintegenari-
os, de Pla, i hi ha un camp d’ente-
sa entre tots dos malgrat certes 
diferències ideològiques. Mugu-
ruza, militant del sobiranisme 
basc, davant d’un Pla que carre-
ga contra totes les banderes. «A 
Guerra interessava també ressal-
tar aquesta antítesi. L’Albert té 
aquest punt provocador; si no, 
no seria l’Albert», apunta l’excan-
tant de Negu Gorriak i Kortatu. 
 Muguruza també va treba-
llar amb Refree fa dues dècades 
a The Rockdelux Experience. Són se-
ves totes les músiques de l’obra, 
que apunten, assenyala el can-
tant d’Irun, cap al rock industri-
al, el dub, el rap, els ambients... 
Guerra sortirà de gira al setembre 
amb l’aspiració de superar els ve-
tos que persegueixen Muruguza 
des de fa anys. «Segueixo sense po-
der actuar a Madrid. Ja veurem si 
ara canvien les coses». H

L’obra, que 
s’estrena avui a Barts, 
al·ludeix als conflictes 
«on es mata en  
nom de la pau»


