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trencat que fa volar al vol-
tant del torç com un núvol
de flors i que, en un mo-
ment, amb uns petits cops
dels canells, en llança ara
una punta, ara l’altra, com
sortidors d’aigua freda per
aplacar la calor del seu ball.

Així, sense altre argument
narratiu, l’obra s’articula en
base al contrapunt rítmic del
seu zapateado, raspat i fre-
gat; al joc cromàtic dels seus
vestits; i en el fet d’intercalar
els seus solos amb les coreo-

impregnar-se del seu ritme,
tancar els ulls i deixar-s’hi
perdre, perquè, com ha dit
la de Granada en diverses
ocasions, només ballant se
sent realment lliure.

De la foscor inicial en res-
salten les mans, que s’obren
i es tanquen cargolant els
dits suaument, i la seva cara,
que acompanya els movi-
ments d’un cos generós que
deixa anar la seva força a
poc a poc, contingudament,
creant onades d’energia que
el recorren i el retorcen, per
acabar amb una esquena
que s’arqueja fins a mig cos.
Moments després, ens crida
el vermell de la seva bata de
cua i el mantó de color blanc

C
làssica en l’aspecte,
moderna en l’essència,
la presència d’Eva Yer-

babuena és tota humilitat:
en la mirada, en les posici-
ons que adopta el seu cos
en pausa, en la composició
que no busca aplaudiments
fàcils, i en totes les decisi-
ons que conformen Santo y
seña, el seu particular pas
pels principals pals del fla-
menc. De la profunda sigui-
riya a la farruca, d’aquesta
al mirabás, i després d’unes
bulerías alegres torna a la
serietat dels tangos per
acabar amb una soleá-bu-
lería, sense més intenció
que la d’aventurar-se en
cadascun d’aquests estils,
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Humilitat flamenca
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grafies del cos de ball que
l’acompanyava, format per
quatre grans joves ballarins.

Ara ella, ara ells, són les
dues cares de la moneda: la
femenina i la masculina; uni-
tat i multiplicitat; lluita inter-
na i lluita externa. L’observa-
dor desitja que es trobin,
però aviat descobreix que
això és impossible, malgrat
que són indissociables per-
què l’una ajuda l’altra a se-
guir pujant esglaons dins
l’hora i mitja que dura
aquest espectacle d’altura.

*
Santo y seña, D’EVA
YERBABUENA. TEATRE GREC,
20 DE JULIOL. GREC 07.

Yerbabuena basa
la seva obra en el
contrapunt rítmic
del ‘zapateado’

Homenots de jazz

Julio Cortázar els va batejar cro-
nopios, García Lorca els atribuïa
un enigmàtic ángel, Miles Davis
directament els anomenava fills
de puta i Josep Pla els va concedir
el rang d’homenots. En tot cas, es
referien a éssers posseïdors d’un
do especial capaç de fer levitar la
resta de mortals; individus com la
majoria de nosaltres, però amb
facultats sobrenaturals per comu-
nicar-se mitjançant codis artístics
com pot ser la música.

Per tal de ser conseqüent
amb un marc geogràfic que di-
buixa els dos extrems de l’Em-
pordà, a l’hora d’adjudicar quali-
ficatiu a dos grans del jazz com
Keith Jarrett i Chick Corea que
ens acaben de visitar, considero
més adequat l’ús del terme in-
ventat per l’escriptor de Llofriu.

Des de la banda nord de la co-
marca, Jarrett en formació de trio
–reincident a Peralada– no pot
evitar una altivesa que frega el
menyspreu, com tampoc una
excel·lència que voreja el sublim.
Al pianista l’acompanyen Gary Pe-
acock (contrabaix) i Jack DeJho-
nette (bateria). Formen el triangle
perfecte i encara que el vèrtex de
Jarrett és acusadament més pro-
nunciat cada nit el protagonisme i
els mèrits es reparteixen.

Diumenge, sense anar més
lluny, va ser el somriure i el pols
de Gary Peacock aplicat a les qua-
tre cordes del seu instrument
l’element més refrescant d’un
concert de previsible exquisidesa i
meravellosa producció. La subtile-

sa de DeJohnette, altres vegades
més participatiu, va ser exagera-
dament extrema i l’expressivitat
de Jarrett, un músic que no sabria
fer-ho malament encara que s’ho
proposés, es va reservar per a
moments exclusius com Bye Bye
Blackbird i When I Fall in Love.

És de preveure que l’idil·li entre
Jarrett i Peralada vagi a més, men-
tre les càmeres fotogràfiques res-
pectin la quarantena que els im-
posa, disposi de totes les facilitats
per tenir a punt el propi jet amb el
qual pot tornar a la mansió del sud
de França tot just finalitza el bolo i
el rat-penat que volta per l’escena-
ri segueixi respectant el silenci se-
pulcral que exigeix el músic.

La nit següent, a l’altre extrem
de la costa empordanesa i de les
maneres de fer, un distès Chick

Corea s’adreçava al públic de Sant
Feliu de Guíxols per convidar-lo a
entrar, sortir, fer fotos i mantenir
connectat el mòbil. Fos o no una
torna premeditadament irònica
respecte al conegut caràcter pere-
punyetes del que va ser company
seu de viatge, el gest es va gua-
nyar la simpatia d’un auditori que
va obsequiar amb un admiratiu si-
lenci el seu retorn a la poètica de
Crystal Silence, en companyia del
vibrafonista Gary Burton. Singu-
lars homenots aquests Corea i
Burton, que tant amb una relectu-
ra de collita pròpia –Spain, Fiesta,
Crystal Silence– com amb la invo-
cació dels mestres són capaços de
mostrar-nos el millor d’ells matei-
xos. Una fantàstica delícia o la de-
mostració que mai no hi ha res
perdut del tot. ■

Chick Corea
va tornar a la
poètica de
‘Crystal
Silence’ en un
concert
memorable al
Festival Porta
Ferrada ■
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La Sala Muntaner estrena
una versió dramatitzada
del conte ‘El perseguidor’

Andreu Gomila
BARCELONA

El perseguidor és, segura-
ment, un dels millors relats
de la narrativa hispana del
segle XX. Obra de Julio
Cortázar, descriu els últims
diesdel jazzmanCharliePar-
ker a París a través dels ulls
d’un especialista en l’inven-
tor del be-bop. És un conte
trepidant que avui pujarà a
l’escenari de la Sala Munta-
ner, en el marc del Grec, grà-
cies a l’adaptació dramàtica
d’Andreu Martín i la directo-
ra Lurdes Barba. Tots estan
encantats de l’empresa que
tenen al davant i fins i tot
Pedro Gutiérrez, que inter-
preta el paper de Johnny
Carter (alter ego del músic),
assegura que “fer un text tan
impressionant com el de
Cortázar és un regal”.

Gutiérrez comparteix re-
partiment amb Gonzalo Cu-
nill, que fa de Bruno, el crític,
i un quartet de jazz (Jordi
Prats, Dani Nel·lo, Ramón
Ángel Rey i Miquel Àngel
Cordero).Barbahaconcebut
l’obra com un intercanvi d’i-
dees entre la música i el text,
amb molt de monòleg, “dins

un espai neutre on es mouen
els dos personatges, fred, on
l’únic que té escalfor és el
sofà on sovint s’asseien Bru-
no i Johnny a la rue Orange”.

La directora explica que
“jugar” amb l’obra de Cortá-
zar ha estat un plaer, perquè,
a banda de la seva qualitat li-
terària, “el text, tot i ser con-
cebut com una narració, té
una força dramàtica increï-
ble, sembla fet per ser dit”.
Martín assegura que no ha
necessitat afegir-hi res.

El novel·lista, que torna al
teatre després de molts anys,
avança que el conte “sugge-
reix el diàleg entre dos perso-
natges que tenen una mane-
ra molt diferent de veure la
vida”, però que, en definitiva,
afegeix, són les dues cares de
Cortázar: el seny de Bruno i
la rauxa de Johnny. Barba as-
senyala que l’autor deRayue-
la “és dins dels dos perso-
natges”. Tant Bruno com
Johnny representen, segons
ella, la filosofia de Cortázar
en el sentit que calia “sempre
tirar endavant i buscar”. Els
saxofonistes Nel·lo i Prats ex-
pliquen que han agafat la
música de Charlie Parker
amb molt de respecte. ■

Julio Cortázar va retratar a ‘El perseguidor’ els últims dies de
Charlie Parker a París ■ EFE




