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■ Mireia Vives i Borja Penalba 
guanyen el premi Martí i Pol

Mireia Vives i Borja Penalba són els guanyadors de 
la novena edició del premi Martí Pol Terra i Cultura, 
que cada any reconeix cançons que adapten 
poemes. El jurat els ha premiat per Si no fores (no 
amb mi), una cançó a partir del poema de Roc 
Casagran inclòs en la novel·la L’amor fora de mapa 
(Sembra Llibres, 2016), de l’autor sabadellenc. El 
premi l’atorga cada any el Celler Vall-Llach i està 
dotat amb 5.000 euros i una obra de l’escultor 
Josep Bofill. 

enbreu

Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) va ser reconeguda 
ahir amb el Premio Nacional de fotografia per una 
trajectòria “que combina el compromís social amb 
la recerca de la bellesa, i aprofundeix en temes 
com el cos, el ritual i la diversitat cultural”. El 
guardó, que concedeix el ministeri de Cultura, 
està dotat amb 30.000 euros. La fotògrafa és una 
de les quatre filles de Julio Muñoz Ramonet amb 
qui l’Ajuntament de Barcelona manté un litigi per 
l’herència que l’empresari va deixar a la ciutat. 

■ La fotògrafa Isabel Muñoz, filla de 
Muñoz Ramonet, Premio Nacional 
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Roberto Fonseca fa un vibrant 
elogi de la música cubana

hop. També la trova, encara que no 
de manera explícita. “El que m’inte-
ressa és la senzillesa de la trova i del 
son montuno, que tot flueixi de ma-
nera transparent, com un got d’ai-
gua”, reconeix un músic que quan li 
demanen que recomani tres figures 
essencials de la història de la músi-
ca cubana diu: “Arsenio Rodríguez, 
Elena Burke i La Orquesta Aragón”.  

Curiosament, en un disc cubà de 
cap a peus, Fonseca comença versi-
onant Cubano chant, del nord-ame-
ricà Ray Bryant. És un detall que 
il·lustra perfectament de quina ma-
nera els músics cubans han fet seves 
les influències de fora com el jazz, i 
que han convertit en pròpies. “Pe-
rò aquest disc, al qual he dedicat dos 
anys de feina, no està fet perquè ara 
Cuba estigui de moda –adverteix–. 
Arran de les relacions amb els Es-

tats Units, tothom vol anar a Cuba. 
Hi ha molta curiositat per veure 
com serà”.  

Fonseca ha rebut el restabliment 
de les relacions amb els Estats Units 
amb “alegria”. “Cap dels dos països 
és perfecte, tots dos han comès er-
rors –diu–. I crec que serà bo que el 
poble cubà i el nord-americà no si-
guin enemics. A més, musicalment 
tenim una gran connexió. I som ve-
ïns. Seria bo que, respectant les co-
ses de tots dos països, s’acabés la 
bronca”. Una de les coses que Fon-
seca considera que és essencial res-
pectar és l’educació, “el principal 
tresor de Cuba”, com recorda a la 
cançó Velas y flores. “És l’educació 
que ens donen el que ens fa ser per-
sones lluitadores. Sense educació 
no lluitaries per les coses que et fan 
bé, pel que et pertany”, diu.e

El pianista cubà Roberto Fonseca actua diumenge al Conservatori del 
Liceu, dins de la programació del Festival de Jazz. ARIEN CHANG / MONTUNO

El pianista cubà presenta ‘Abuc’ al Festival de Jazz de Barcelona

MÚSICA

És una d’aquelles històries que pa-
ga la pena viure mil vegades. Això és 
el disc titulat Abuc (Impulse!, 2016), 
que no és altra cosa que Cuba al re-
vés, en què el pianista Roberto Fon-
seca (l’Havana, 1975) explica la his-
tòria de la música cubana. “L’he fet 
amb un sentiment molt gran i molt 
profund, i amb molt respecte per la 
meva terra, per la cultura del lloc 
d’on vinc. Cuba no és tan gran com 
l’Àfrica, que és tot un continent, pe-
rò hem tingut i tenim molta música, 
i existeix un fil que ens permet ex-
plicar aquesta història”, diu Fonse-
ca. Aquest diumenge presentarà 
Abuc al Conservatori del Liceu 
(19.30 h) dins de la programació del 
Festival de Jazz de Barcelona. 

Fonseca, que a més de volar com 
a pianista va col·laborar en el Buena 
Vista Social Club, ha condensat en 
un disc un vibrant elogi de la músi-
ca cubana, un tresor en què els di-
ferents estils sempre sumen. Cuba 
és un dels pocs països del món on la 
música flueix a través de la història 
sense ruptures i on pràcticament 
tot forma part d’una mateixa iden-
titat. “En tot el que fem surt incons-
cientment el toc cubà, fins i tot en la 
música clàssica i el rock. Ho escol-
tes i saps que és cubà, perquè entre 
tots els estils hi ha una connexió 
molt forta”, explica Fonseca, que no 
ha volgut fer un treball de pianista. 
“La gent ja em coneix com a pianis-
ta. Ara era el moment d’ensenyar 
una altra cosa. Tinc una causa, que 
és defensar la cultura cubana, i tren-
car el clixé de Cuba com a país de 
cotxes vells, tabac i rom”, diu.  

Abuc és una habitació amb vistes 
a les contradanses, el mambo, el 
danzón, el son, el bolero, la descàr-
rega afrocubana, el classicisme de 
Lecuona, el jazz i fins i tot el hip-
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El ballarí Igor Yebra arriba a 
Terrassa convertit en ‘Zorba, el grec’

nyaran a l’escenari, per primera ve-
gada, els 45 intèrprets del Ballet del 
Teatre de l’Òpera de Sofia.  

Fill del planter que va formar-se a 
l’escola de Víctor Ullate, Yebra va ser 
el primer ballarí no rus que interpre-
tava el paper d’Ivan el Terrible al Pa-
lau de Congressos del Kremlin 
(2004). Zorba, un dels grans papers 
del repertori, és una altra de les se-
ves fites, en plena maduresa profes-
sional. I també considera que té un 
missatge que té ple sentit en l’actua-
litat, amb l’al·licient que acaba amb 
un feliç sirtaki. El ballarí ho podrà 
preguntar a les generacions més jo-
ves perquè oferirà una master class 
el mateix dissabte.e

Igor Yebra (Bilbao, 1974) va 
formar-se amb Víctor Ullate. CCT

Deu anys després d’interpretar el 
paper de turista americà a Zorba, el 
grec, el ballarí bilbaí Igor Yebra ar-
riba aquest dissabte al Centre Cul-
tural Terrassa havent aconseguit, 
per fi, el rol principal d’un ballet que 
porta més de cinc mil representa-
cions arreu del món. La coreografia 
va ser creada per Lorca Massine el 
1988, amb qui Yebra fa quinze anys 
que treballa. En aquesta ocasió, la 
principal figura del Ballet de l’Òpe-
ra de Bordeus serà l’estrella convi-
dada d’una gala en què l’acompa-
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■ Michael Feinstein evoca  
Frank Sinatra al Palau de la Música

El cantant i pianista nord-americà Michael 
Feinstein, acompanyat de l’Orquestra Simfònica 
del Vallès, recordarà demà Frank Sinatra al Palau 
de la Música, dins de la programació del Festival de 
Jazz. “He intentat escollir les cançons que millor 
evoquin al públic la figura de Sinatra, una veu 
atemporal i fresca amb un estil que segueix 
captivant avui dia”, diu Feinstein sobre un 
repertori que busca “un contrast equilibrat” entre 
les cançons de swing i les balades. 

■ Fleet Foxes i Phoenix, nous caps  
de cartell del Vida Festival

Fleet Foxes i Phoenix se sumen al cartell del Vida 
Festival, que se celebrarà a Vilanova i la Geltrú del 
29 de juny al 2 de juliol de l’any que ve. D’aquesta 
manera es completen el caps de cartell del 
festival. Els francesos Phoenix hi actuaran en la 
jornada de dijous, que creix en nombre de 
concerts. Els nord-americans Fleet Floxes seran el 
gran reclam de divendres, i The Flaming Lips de 
dissabte. 


