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Millán Salcedo
debuta en solitari
a Barcelona
● Barcelona. L’actor Mi-
llán Salcedo, que es va
fer popular com a mem-
bre del conegut Martes
y 13, presenta a partir
de dimecres el xou Yo
me subí a un piano ver-
de, una peça produïda
per Vània i dirigida per
Paco Mir i Joan Gràcia,
del Tricicle. Salcedo
debuta com a showman
en solitari amb aquest
títol, que sumarà la re-
presentació número
cent al Club Capitol,
després de fer tempora-
da a Madrid. Salcedo,
que després de la des-
aparició de Martes y 13
ha seguit en el món de
l’espectacle (sovint
descobrint-se com a
cantant de sarsuela), fa
un repàs còmic i un
punt emotiu de la seva
vida. Gràcia explicava
ahir en la presentació,
que es va fer a Els 4
Gats, que el públic po-
drà recordar la vis cò-
mica de la mitja taronja
dels Martes y 13 alhora
que descobrirà altres
facetes d’aquest actor.
Una és la dèria pels co-
llages. Salcedo s’ha
convertit en un aficio-
nat a repescar revistes i
prospectes d’arreu i
construir gags visuals
que, habitualment, són
molt celebrats pel pú-
blic. Salcedo estarà no-
més quatre setmanes al
Capitol. L’obra es va
estrenar a Catalunya
dins del festival Jean
Leon al juny, a Torrela-
vit, al Penedès. / J.B.

El Sònar confirma
Orbital com un dels
caps de cartell de la
pròxima edició
● Barcelona. Orbital serà
un dels plats forts de la
pròxima edició del Sò-
nar, que es farà entre el
18 i el 20 de juny. Serà
la tercera aparició al
festival dels germans
Hartnoll i les seves in-
separables ulleres tor-
xa. Aquest cop, recor-
daran els millors èxits
dels seus vint anys de
carrera. / EL PUNT

A principis de la dècada
passada, Jordi Rossy i
Marc Miralta d’una banda
i Brad Mehldau i Joshua
Redman de l’altra, entre
altres futures primeres es-
pases del jazz, van establir
un pont jazzístic entre Bar-
celona i Nova York que,
ara, una nova generació de
músics es mostra disposa-
da a renovar. Un dels pro-
ductes d’aquesta reedició
de les connexions entre

ambdues ciutats és el nou
disc de Marc Ayza, publi-
cat per Fresh Sound New
Talent i engendrat conjun-
tament amb Core Rhythm,
Helios, Roger Mas i el
nord-americà resident a
Barcelona Tom Warbur-
ton. «No em veig com un
ambaixador de cap mena
–assegura, tanmateix, Ay-
za–. En temes musicals, el
que passa no sol estar
plantejat anteriorment de

cap manera, i això és el
que em fa estar tan moti-
vat.»

Bateria de 32 anys dis-
posat a flirtejar amb sono-
ritats més enllà del jazz
més estricte, Ayza va ado-
nar-se ben aviat a Nova
York dels nous horitzons
que un MC obriria en el
seu quartet. El My Space
el va portar a Core
Rhythm, un rapper de
Brooklyn que es mostra

tan devot de pioners del gè-
nere com ara Eric B & Ra-
kim com de glòries del rock
de la talla de Bob Dylan i
Robert Plant. «De seguida
vaig veure que amb en
Marc parlàvem exactament
el mateix llenguatge», ex-
plicava ahir, a Barcelona,
Core Rhythm. A Nova
York, tots dos van comen-
çar a visualitzar el que aca-
baria sent Offering, un tre-
ball que deu el títol a una

cançó de Gil Scott-Heron i
en el qual Ayza va procurar
que tots els elements elec-
trònics del disc sonessin de
manera orgànica. El retro-
bament entre els dos es pro-
duirà des d’avui al Jambo-
ree. «El que en Marc busca-
va a Nova York és en certa
manera el que busco jo a
Barcelona. He après que la
gent es frustra molt amb la
seva pròpia ciutat», diu
Rhythm.

Marc Ayza reanima els lligams
jazzístics entre Barcelona i Nova York
El bateria mostra al Jamboree els fruits de la seva immersió en els cercles «hip-hop» de Brooklyn

Core Rhythm i Marc Ayza, ahir a Barcelona. / JUANMA RAMOS

● El desembarcament, l’any passat, de músics
com ara Marc Ayza, Giulia Valle i Raynald Co-
lom a Nova York comença a donar fruits. Avui
i demà, al Jamboree de la plaça Reial, Ayza es

GUILLEM VIDAL / Barcelona farà acompanyar del músic de hip-hop Core
Rhythm, amb qui va establir complicitats a
Brooklyn, per a la presentació a la capital cata-
lana d’Offering, el seu nou disc. «Molts músics
actuals de jazz hem crescut amb el hip-hop i

n’agafem els seus sons de manera totalment
natural», es mostra convençut el bateria català.
«La connexió que ha estat capaç d’establir en
Marc és un exemple de com funcionen les co-
ses en l’era del My Space», afegeix Rhythm.

● El veterà director Mario
Gas sortirà a saludar
aquesta nit com a director
per primer cop en els més
de 30 anys del Teatre Lliu-
re. Avui es presenta la co-
producció Mort d’un viat-
jant, que ja es va estrenar
el cap de setmana passat al
Teatre Municipal de Giro-
na. Gas havia estat a punt
de debutar al Lliure amb el
musical Ascenso y caída

de Mahagonny, (premiada
amb el Max al millor mu-
sical) però es va haver
d’anul·lar a causa de la
prohibició de la fundació
de Kurt Weill, que no esta-
va d’acord amb la versió
lliure d’aquesta peça.

Gas té un repartiment
d’excepció en aquest clàs-
sic d’Arthur Miller, Mort
d’un viatjant. Seixanta
anys després de la seva es-
trena, l’obra encara respira

frescor, ja que narra la de-
cepció d’un comercial que
no ha aconseguit prosperar
i que no es veu capaç de fer
que els seus fills s’estabi-
litzin laboralment. Les hi-
poteques el tenen pressio-
nat. Tal com explicava el
director fa uns dies en la
seva presentació a Girona,
el protagonista, Willy Lo-
man, és «un producte del
capitalisme, un personatge
tràgic dins d’una estructu-

ra moderna», la qual l’aca-
ba foragitant. Per Mario
Gas, el protagonista de
l’obra, Willy Loman, no és
«un heroi», sinó que en
destaca la condició huma-
na: «Es tracta d’un ésser
de carn i ossos, amb molts
defectes, però que té la ca-
pacitat de somniar allò que
mai no podrà ser, perquè
no li ho permeten.» El pa-
per de Loman el represen-
ta Jordi Boixaderas, que

defensa el text al costat de
Rosa Renom, Pablo Der-
qui i Oriol Vila.

Mort d’un viatjant serà
a la sala Fabià Puigserver
del Lliure fins al 22 de fe-
brer. Després farà una gira
d’uns mesos per Catalu-
nya, viatjarà al Teatro Es-
pañol de Madrid –s’hi farà
en castellà–, del qual Gas
és el director i, finalment,
continuarà la gira per la
resta de l’Estat espanyol.

Mario Gas signa la primera direcció al Teatre Lliure
amb el clàssic «Mort d’un viatjant» de Miller

EL PUNT / Barcelona


