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Pat Metheny & Ron Carter  
FESTIVAL DE LA PORTA FERRADA 115 DE JULIOL 

Es van conèixer gairebé fa 
un any al Festival de Jazz 
de Detroit i al cap de poc 
temps ja s’havien reser-
vat les dates per fer una 

gira conjunta. Pat Metheny, un tò-
tem de la guitarra jazz  amb més de 
vint Grammy a les prestatgeries, i 
Ron Carter, un contrabaixista de re-
ferència amb més de cinquanta anys 
de carrera, van demostrar en el con-
cert que aquest divendres va inaugu-
rar la 54a edició del Festival de la 
Porta Ferrada que aquella primera 
trobada no va ser flor d’un dia. Gai-
rebé no es van dirigir la paraula en 
l’hora i mitja llarga en què van estar 
sobre l’escenari, ni tan sols van salu-
dar el públic, però van establir un di-
àleg intensíssim i desbordant que va 
convertir el repte que suposa la se-
va relació –sobre l’escenari, només 
ells dos, una guitarra i un contra-
baix– en un joc de nens. 

Crònica

SANT FELIU DE GUÍXOLS
OLGA ÀBALOS

Pat Metheny i Ron 
Carter, cordes en 
diàleg a Porta Ferrada

Metheny i Carter van anar com-
binant gairebé sense pausa estàn-
dards i composicions pròpies a 
través de melodies, improvisaci-
ons i pinzellades sonores que 
s’anaven entrellaçant de forma in-
fal·lible. Construïen i desconstru-
ïen constantment peces com els 
clàssics All the things you are, 
Down here on the ground, de Lalo 
Schifrin, o Freddie the Freeloader, 
un original de Miles Davis del disc 
Kind of blue, del 1959 –on Carter 
va tocar amb només 22 anys–, que 
va proporcionar un dels moments 
amb més groove de la nit. També hi 
va haver espai per a temes habitu-
als de Metheny com James o Ques-
tion and answer, que alguns espec-
tadors, militants ansiosos, van 
premiar amb aplaudiments. 

Mentre el públic de l’Espai Port 
de Sant Feliu de Guíxols (molt bo-
na entrada, amb més de mil espec-
tadors) anava caçant al vol punts 
de referència que permetien posar 
títol i data a la música, els jazzmen 
es dedicaven a debatre sobre 
l’amor, la composició, els colors, la 
història, la tècnica, el so i fins i tot 
la moda i pentinats. Metheny, el 
guitarrista de cabells indomables 
propis d’una rebequeria adoles-

cent, amb roba d’esport i vambes, 
un malalt del control, la precisió i 
la tecnologia musical; Carter, el 
veterà de gairebé 80 anys, un 
jazzman incorruptible d’una altra 
època, dels que encara surten a to-
car amb vestit de sastre i corbata, 
que només necessita el contrabaix 
per fer tots els sons del món. Així 
ho va demostrar en el petit mo-
ment de recés a meitat del concert 
en què va regalar un enorme solo 
amb picades d’ullet a Bach. Va ser 
la resposta a l’aquàtica peça que 
Metheny es va marcar en solitari 
amb la guitarra preparada amb 
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tres mànecs i quaranta-dues cor-
des Pikasso, que va arrencar una 
de les ovacions de la vetllada. 

St. Thomas de Sonny Rolling i 
l’estàndard I fall in love too easily, 
com a bis, van tancar una nit en 
què Carter i Metheny, en l’únic 
concert que faran en terres catala-
nes, van demostrar que ni un for-
mat tan minimalista els fa fràgils. 
Van superar fàcilment la ingravi-
desa del duet amb solvència i ro-
tunditat, sense deixar espai al dub-
te i la debilitat, un element sempre 
necessari per fer la música més 
humana.e

El guitarrista i el contrabaixista inauguren 
el festival amb un concert inèdit

‘Port Arthur’ CCCB 115 DE JULIOL 
‘Jo Feuerbach’ ESPAI LLIURE 14 DE JULIOL 
 

Jordi Casanovas torna al te-
atre document en el qual 
va debutar amb aquella 
magnifica Ruz-Bárcenas. 
Un teatre que, en el cas de 

Port Arthur, es basa en l’interroga-
tori real a què dos membres del cos 
especial de la policia de Tasmània 
(Austràlia) van sotmetre el princi-
pal sospitós d’una salvatjada crimi-
nal el 1996, tot plegat tret dels pa-
pers de Wikileaks. Òbviament, de 
Ruz-Bárcenas en sabíem molt  de-
gut al perfil mediàtic del cas i del 
protagonista i l’interès del públic 
era descobrir fins quin punt Bárce-
nas  aportava proves. En canvi,  tot 
i tractant-se també d’un cas real i 
àmpliament documentat, sobre 
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Buscant les múltiples cares de la veritat
Martin Bryant no en coneixem 
pràcticament cap informació, i és 
desitjable que el potencial especta-
dor no investigui a internet abans 
de la funció perquè perdria bona 
part del seu indubtable interès. 

Port Arthur té molt de relat clàs-
sic de la sèries criminals, amb dos 
policies que fan el paper de bo i do-
lent, respectivament, i un assassí 
(Martin Bryant) al qual anem des-
cobrint pas a pas durant l’interroga-
tori. Els inspectors volen obtenir 
una confessió basant-se en proves 
que ni el sospitós ni els espectadors 
coneixen i que van apareixent de 
mica en mica, amb acurada intriga.  

Si el dibuix i la interpretació dels 
inspectors (Manel Sans i Javier Bel-
trán) és creïble però respon a parà-
metres coneguts, l’interès està en el 
perfil psicològic de Martin i en la se-
va manera d’enfrontar les acusaci-
ons. Un necessari joc de matisos al 
qual Dafnis Balduz respon amb pre-
cisió combinant els llampecs de bo-
geria i inconsciència amb la curio-
sa afabilitat del detingut. ¿És un 
monstre amb cara d’àngel? Una pre-

‘Port Arthur’ 
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bras de Copito de Nieve, de l’extin-
ta companyia Animalario, o aquell 
fantàstic Hamelin de Juan Mayor-
ga. Per si feia falta, Casablanc es 
doctora ara amb aquest fals monò-
leg de l’alemany Tankred Dorst, en 
una versió i adaptació del mateix 
Casanovas. Fals monòleg, dic, per-
què si bé tota l’obra gira al voltant 
d’un actor, el Feuerbach del títol, 
que acudeix a una audició per a un 
paper després de set anys absent 
dels escenaris, no és irrellevant la 
presencia d’un jove (Samuel Viyue-
la) que el rebrà en lloc del director 
de l’obra i que l’acompanyarà sen-
se gaire motivació durant l’espera 
d’hora i mitja.  

El text de Dorst no aporta gran 
cosa de nou al tema de la crueltat del 
teatre amb els actors i de la fatali-
tat de la passió per actuar, però l’en-
certa quan defuig el realisme intro-
duint elements estranys que abo-
quen al dubte sobre què estem ve-
ient realment i de qui és aquest 
home. Ben dirigit per Antonio Si-
mon, Pedro Casablanc ofereix un 
recital de feblesa i tendresa entre el 
deliri i l’ angoixa.e

cisió que es reforça amb la projecció 
en pantalla d’un pla curt de l’inter-
rogatori.  

Recital d’interpretació 
Pedro Casablanc és un actor amb un 
impressionant currículum de qui 
podem recordar entre nosaltres jus-
tament el Ruz-Bárcenas de Jordi 
Casanovas, a més d’Últimas pala-


