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JoeLovano iTomHarrell, al
FestivaldeJazzdeTerrassa
La cita musical acull 50 concerts i arrencarà el 15 demarç

JORDI VIDAL / GETTY

Lovano l’octubre passat durant un concert al Festival de Jazz de Barcelona ambChucho Valdés

BARCELONA Redacció

El Festival de Jazz de Terrassa
encara la seva 36a edició amb
un vistós elenc de figures del
jazz nacional, europeu i nord-
americà, amb noms de la talla
del mestre del saxo Joe Lova-
no, el trompetista Tom Har-
rell, el pianista Benny Green o
el bluesman Popa Chubby.
La veterana cita musical se

celebrarà en aquesta ocasió en-
tre el 15 de març i el 2 d’abril i
en principi la seva oferta con-
sistirà en més de mig centenar
d’actuacions en directe prota-
gonitzades per uns 250músics.
Els concerts principals es du-
ran a terme a la Nova Jazz Ca-
va, el Centre Cultural Terrassa
i diferents espais exteriors.
La inauguració del festival

tindrà lloc a la Nova Jazz Cava
de Terrassa i anirà a càrrec de
l’artista Laura Simó, que pre-
sentarà el seu nou àlbum, Af-

terglow. El festival també tin-
drà els Gipsy Swing Summit
–una espècie d’all-stars del ca-
da vegada més seguit jazz ma-
nouche–; el projecte multiins-
trumentista del sempre inte-
ressant músic francès Michel
Portal; els sons improvisats del

Quartet Europa, liderat pel
contrabaixista gallec Baldo
Martínez, o l’Esmuc Jazz Pro-
ject, coincidint amb el quinzè
aniversari del centre acadè-
mic.
“Fem una revisió dels clàs-

sics amb una visió contempo-

rània, perquè el festival és un
aparador de l’actualitat amb
nou estrenes discogràfiques i
projectes exclusius”, explica la
coordinadora del festival, Su-
sanna Carmona. En aquesta
edició, el premi Jazzter-
rassman ha recaigut en el
músic Pau Casares, clarinetis-
ta, saxofonista, director de
banda i pedagogmolt lligat a la
ciutat, on ha tocat des de 1973
en espais com l’antiga Jazz Ca-
va (1971-1985) o la Nova Jazz
Cava.
Un dels ja tradicionals mo-

ments àlgids de l’esdeveni-
ment serà el Pícnic Jazz, que se
celebrarà el diumenge 26 de
març al parc de Vallparadís de
Terrassa, on hi ha previstes les
actuacions de La Locomotora
Negra, Perico Sambeat & Joe
Magnarelli Quartet,WomTrio
amb Sara Pi i LosMambo Jam-
bo de Dani Nel·lo i compa-
nyia.!

Entre els caps
de cartell també
destaquen Benny
Green i el bluesman
Popa Chubby

MickeyRossal telèfon

CRÍT ICA DE TEATRE

Muñecadeporcelana

Autor:DavidMamet
Director:JuanCarlosRubio
Actor:JoséSacristán
Llocidata:Poliorama
(finsal12/III/2017)

JOAN-ANTON BENACH

El 4 de desembre del 2016 s’es-
trenà al Gerald Schoenfeld de
Broadway, China doll, l’última
peçaqueDavidMamethavia es-
crit expressament per a Al Paci-
no.Ara,elquehaviadeserunes-
deveniment teatral notable, va
suscitar una decepció severa i la
plujadegarrotadesque la crítica
va dedicar a l’obra i, sobretot, al
seu protagonista, va ser de les
que fan història. Algunes cròni-
ques expliquen que, després de
l’estrena,Mametva introduirdi-
verses modificacions al text, in-
tentantcorregirelspuntsonl’in-

tèrpret semblava que se sentia
més incòmode.
La versió castellana de China

doll escrita per Bernabé Rico,
duu el títol deMuñeca de porce-
lana i al seu protagonista, José
Sacristán,nose lipodenretreure
les dificultats permemoritzar el
text, comsemblaque li vapassar
a Al Pacino, tot i que és un pèl
més jove que el madrileny. Sa-
cristán téunaactuacióenèrgica i
segura i ell sabrà com aprofitar
lespauses lògiquesen ladilatada
intervenció, per remeiar algun
possibleoblitenelquegairebéés
unmonòleg.
Amb aquesta obra, DavidMa-

metassajavauntipusd’escriptu-
ra singular.Llevatde les instruc-
cionsmolt breus quedona al seu
secretari particular, el protago-
nistaMickeyRoss, unmultimili-
onari madur que acaba de rega-
lar un avió de dimensions co-
mercials a la seva nòvia jove, es
passa tot un matí fent o rebent

trucades.Iquidiutotunmatídiu
tota l’obra. I això significa que el
personatge principal, Ross/Sa-
cristán,no técap interlocutorvi-
sible pel públic, llevat, com dic,
de la figura del secretari, home
diligent imodest a qui l’autor in-
oculà el virus de la rebel·lia per
explicar un final estrident, fran-
camentdesencertat.
Les telefonades delmultimili-

onari fan saber a l’espectador el
tràfic d’influències que, segons
Mamet, creua en totes direcci-
ons l’establishmentdelsEUA, ai-
xí com de les estretes complici-
tats entre les finances i la políti-
ca. Naturalment la realitat que
pretén airejarMuñeca de porce-
lana és fàcilment traslladable a
moltspaïsosdelmónoccidental,
onnototeslespotineriesdelspo-
derosos resulten jurídicament
innòcues ni penalment accepta-
des. Dirigit per Juan Carlos Ru-
bio,suposoquesensecapdificul-
tat, José Sacristán esdevé, en
aquest sentit –i encara que sigui
perpassiva–,unmilitanteficient
d’un teatre higiènic del tot reco-
manable per a una comercialitat
escènicabenentesa.!
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QUARTETT
FRANCESCONI
Del 22 de febrer al 3 de març

liceubarcelona.cat / 902 787 397
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AMB LA DIRECCIÓ D’ESCENA
D’ÀLEX OLLÉ (LA FURA DELS BAUS)


