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a de Bebo Valdés amb els
braços encreuats i agraint al
públic les seves reverències

és, ben segur, una de les imatges
més icòniques dels quaranta-dos
anys d’història del Festival Inter-
nacional de Jazz de Barcelona. Di-
jous, el pianista, des de fa uns dies
nonagenari, va rebre a l’Auditori,
de mans del director del festival,
Tito Ramoneda, i de l’alcalde He-
reu la primera medalla d’or que en-
trega el Festival. «No sé quines pa-
raules tinc per definir l’afecte que
sento per aquest poble i el que
aquest poble sent per mi», va con-
fessar commogut. El seu concert,
compartit amb el seu fill Chucho,
es va convertir en el de més assis-
tència –2.284 persones– de tota la
història de l’Auditori, ja que no no-
més es van omplir totes i cadascu-
na de les butaques de la sala gran
sinó que se’n van afegir unes quan-
tes dotzenes en el mateix escenari
on, durant dues hores, Bebo i Chu-
cho van oferir un d’aquests con-
certs que Barcelona, i Catalunya,
han pogut testimoniar de manera
privilegiada i regular des de fa una
dècada. La mixtura del sentiment
serè amb què Bebo acaricia el pia-
no i la tècnica exquisida de Chucho
(a qui, per cert, s’espera el dia 14 a
Viladecans i el 16 a Sant Cugat,
també dins del Festival de Jazz)
van fer posar el públic dempeus
més d’una, dues, tres, quatre i cinc
vegades. Si realment aquesta és la
gira de comiat, i això que es fa difí-
cil imaginar-se Bebo feliç lluny
d’un escenari, el públic català
–permís per l’ús de tot un tòpic– el
trobarà a faltar.

I l’endemà, Al Green. Que va
anar a l’Auditori sense saber que
els xous del soulman i reverend no
sobrepassen en cap cas els 75 mi-
nuts, i devia endur-se una sorpresa.
Li van faltar, és clar, minuts, però
Green va oferir un ritu de soul que

L

Barcelona difícilment tornarà a
veure mai més, si no és que en un
futur hi actuïn altres vestigis d’una
generació irrepetible com la de
Smokey Robinson, Solomon Bur-
ke, Percy Sledge o Aretha Frank-
lin. En alguns moments va imperar
la sensació que Al Green, repartint
roses incessantment al segment fe-
mení de l’audiència, podia però no
volia, tot i que quan va voler, ja fos
modulant excel·lentment la seva
prodigiosa veu a How do you mend
a broken heart, baixant a platea du-
rant Here I am o bé seduint amb
Let’s stay together, va demostrar,
ben murri, que només li cal un petit
falsetto per fer posar la pell de ga-
llina als menys impressionables.
Un xou jovial en què fins i tot els
dos ballarins de la banda van tor-
nar-se més simpàtics que irritants.

I, finalment, per coronar aquest
primer cap de setmana del Festival
de Jazz, el Martí Serra Trio. Les di-
nàmiques que es generen entre
aquest saxofonista badaloní i els
dos músics del seu grup –Rai Fer-
rer al contrabaix i Xavi Maureta a

la bateria–, és un dels grans puntals
del jazz actual a Catalunya. Serra
va recitar primer uns versos que
són tot un cant a la poesia –i, per
tant, al jazz– del també badaloní
Joan Argenté i, just després, va fer
entendre, durant una hora i quart, a
les gairebé 200 persones congre-
gades al Teatre Zorrilla, que en el
jazz la generositat entre músics fa
miracles. El seu primer disc, al
marge de les seves més que recone-
gudes comeses de sideman en
grups com ara els de Jordi Matas,
Raynald Colom o Giulia Valle,
s’anomena Alguns moments bons i
l’edita Fresh Sound.

Aquesta setmana, més jazz. De-
mà, el trompetista polonès Tomasz
Stanko, capdavanter de l’avant-
guarda europea des de fa més de
quaranta anys. Dijous, Herbie
Hancock. Dissabte, Marc Co-
pland. I diumenge, «concert sor-
presa» potencial d’aquesta 40a
edició del Festival de Jazz: la trom-
petista Ingrid Jensen –actiu de
l’orquestra de Maria Schneider– al
capdavant del seu quartet.

� Concerts: Bebo Valdés & Chucho

Valdés (L’Auditori, 23 d’octubre);

Al Green (L’Auditori, 24

d’octubre); Martí Serra Trio

(Teatre Zorrilla de Badalona; 25

d’octubre).
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El jazz fa somriure

Bebo, somrient, va rebre dijous la Medalla d’Or del Festival. / EFE

● La directora de la Bi-
blioteca Víctor Balaguer
de Vilanova, Montserrat
Comas, ha publicat un as-
saig que vol fer llum sobre
la figura de l’escriptor i
polític Víctor Balaguer
(1824-1901). Comas, que
ha estudiat a fons i durant
anys l’obra i les relacions
epistolars de Balaguer,
sosté que al llarg dels seus

escrits es destil·la un ideari
mitjançant el qual cons-
trueix la identitat col·lecti-
va catalana al segle XIX.
La recuperació dels mites i
la cultura popular són la
base sobre la qual s’esta-
blirà el catalanisme polític
de final de segle. Patrícia
Gabancho, que va presen-
tar el llibre dijous passat,
assevera que Balaguer va
recuperar els mites, men-
tre que Joan Maragall res-

titueix l’«ànima catalana»,
pilars que més tard el nou-
centisme dotarà amb insti-
tucions per donar-hi cos.
Comas escriu a Víctor Ba-
laguer i la identitat col-
lectiva (Editorial Afers)
un recull d’articles en els
quals reivindica «replante-
jar la història» per situar
Balaguer en el lloc que es
mereix, segons es desprèn
dels seus estudis. «Bala-
guer liderava un grup que

pretenia la construcció del
país en un marc liberal, pe-
rò no ho va encertar», diu
Comas, que creu que ell va
ser el primer que va pres-
sentir el catalanisme polí-
tic. Va ser un home «gene-
rós» –un exemple és la bi-
blioteca museu que va fun-
dar a Vilanova–, tot i que
al final, cansat i incom-
près, va renegar i, «ressen-
tit», es va passar al bàndol
espanyolista.

Un assaig situa Víctor Balaguer com el
constructor de la identitat catalana

RAÜL MAIGÍ
Vilanova i la Geltrú

eia poc més de dos anys (el 20 d’octubre del
2006) que els Lax’n’Busto havien fet el dar-
rer concert amb Pemi Fortuny a la sala La

Mirona de Salt i prenien una decisió dràstica: conti-
nuar endavant amb un cantant nou al capdavant,
Salva R. Alberch. Pocs mesos després, sortia al car-
rer Relax, un disc de transició, una presentació en
societat d’una cara nova en una formació que s’ha-
via mostrat inalterable des de feia gairebé vint anys.
En directe, tant grup com cantant i públic van ha-
ver-se d’adaptar de manera mútua, tot i que les
comparacions amb el seu predecessor eren inevita-
bles. Amb Objectiu: la lluna, l’onzè disc de la ban-
da vendrellenca, Salva ha deixat de ser el nou de la
classe, aquell qui tothom es mira amb recel, per in-
tegrar-se plenament a l’estructura del grup. Amb
una democràcia absoluta en la composició de les
cançons, el grup dóna més imatge d’unitat que mai
amb un disc enregistrat a La Casamurada –l’estudi
que té Jesús Rovira en una masia antiga al Baix Pe-
nedès– sota les ordres de la productora nord-ameri-
cana Sylvia Massy (encarregada també del so de
Relax) i l’enginyer canadenc Mike Phillips. El re-
sultat són dotze cançons sòlides, tornades contun-
dents marcades pel solvent segell propi del grup,
però amb una il·lusió renovada d’un grup que fàcil-
ment podia haver caigut en el parany de la rutina.

La presentació del disc a l’Espacio Movistar va
gaudir d’una molt bona entrada, en un espai en què
li costa atraure el públic i amb un futur força incert.
Prop d’un miler de seguidors expectants i amb ga-
nes de conèixer les cançons de primera mà. Tot i
que Objectiu: la lluna no arribarà a les botigues fins
avui, eren molts els espectadors que ja se sabien les
lletres de les cançons noves, mostra que les xarxes
d’intercanvis d’arxius han fet la seva feina. «Vigi-
leu, animals de nit, vigileu», va advertir Salva al
principi del concert, i no anava equivocat, el grup
va sortir a totes, disposats a convèncer tot i les erra-
des pròpies d’una presentació de material nou i una
sonorització que al principi de la nit amagava mati-
sos de la veu.

Amb Salva consolidat ja com una peça més de
l’engranatge, ja no li calen comparacions, ha trobat
el seu espai a l’escenari, tot i que encara té deixos
teatrals de l’època en què formava part de la com-
panyia Dagoll Dagom. Tot i no fer el disc complert
(vuit de les dotze cançons), van acoblar aquestes
peces de manera perfecte als temes de Relax (Per-
dut, No és massa tard, Blues del diumenge, Si tu
vols...) i als clàssics de la banda, aquelles cançons
que difícilment poden faltar en el repertori dels
Lax: Més que la meva sang, Tinc fam de tu, Miami
Beach, La meva terra és el mar i Per una copa, amb
què van cloure el concert.
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Udolant a la lluna
� Lloc i dia: Espacio Movistar (Barcelona), 24

d’octubre del 2008

XAVIER MERCADÉ

● La Fundació Romea
s’ha proposat aquest any
recuperar la tradició de re-
presentar Don Juan Teno-
rio, de José Zorrilla, per
Tots Sants, amb un reparti-
ment d’actors de primer
nivell que s’uneix per a
una única funció al Teatre
Romea. La funció serà di-
lluns vinent, 3 de novem-
bre, al Romea.

El repartiment està en-
capçalat per Mario Gas,

Josep Maria Pou, Jordi
Boixaderas, Constantino
Romero, Beatriz Segura,
Àngels Bassas, Mingo Rà-
fols, Jacob Torres, María
Jesús Andany, Jesús Díez,
Ricardo Moya, Norbert
Ibero, Chantal Aimée,
Marta Angelat, Susanna
Garachana, Dafnis Bal-
duz, Boris Ruiz i Pep Ri-
bas, que actuaran sota la
direcció de Carles Canut.
La dramatúrgia de l’espec-
tacle és d’Antonio Calvo.

La Fundació Romea rellegeix
«Don Juan Tenorio»
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