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CRÍTICA / Oriol Torras
Música / Gorka Benítez

Jazz de complicitat moderna

Cicle «Floretes de jazz». Gorka Benítez. Saxofonista. Amb Dani Pérez, guitarra, Nic
Thys, baix, i David Xirgu, bateria. El Sielu, 24 de maig. Manresa

E l cicle Floretes de Jazz
cloïa dissabte a la nit la
seva interessant primera

temporada amb un concert
d’alt nivell que va reunir una
quarantena d’incondicionals a
la sala gran d’El Sielu de Man-
resa. Es tractava del concert
del saxofonista bilbaí Gorka
Benítez. El músic basc venia a
Manresa a presentar la seva úl-
tima producció musical, dedi-
cada a la seva ciutat natal,
acompanyat d’un trio de luxe:
Dani Pérez a la guitarra, Nic
Thys al baix i David Xirgu a la
bateria.

El concert de Gorka Benítez
va ser com una pel·lícula d’in-
triga on després d’un planteja-
ment bàsic en que el públic va
poder prendre contacte amb
un material sonor ric, íntim i
melangiós, es van començar a
plantejar incògnites que l’es-
pectador havia d’intentar re-
soldre. Benítez va anar desgra-
nant el seu repertori de temes
propis com si fossin retalls dis-
persos d’un trencaclosques es-
tilístic els quals, a priori, no res-
ponien a un sol clixé. Així, i
sense deixar mai l’elegància
del seu gest musical, tant bon
punt plantejava un so proper a
la música progressiva, o s’enre-

vessava en solos més críptics
propers al free, com deleitava
tothom amb senzilles melodies
muntades sobre rodes de qua-
tre acords. El desllorigador de
totes les incògnites, però, com
en els millors thrillers, no va ar-
ribar fins als dos últims temes.
Va ser quan Benítez va agafar
el micròfon per interpretar
amb la veu, i amb el saxo aga-
fat com una guitarra, dues can-
çons del més pur estil pop en
castellà que, talment com una
clau de volta, donaven al re-
pertori la unitat que l’especta-
dor havia intentat intuir du-
rant tot el concert.

I és que el discurs musical de
Benítez, que algú ha volgut eti-
quetar com a post-bop, veu de
fonts com el pop i el rock per
bastir un discurs jazzístic que
defuig els recursos clàssics per
endinsar-se en una concepció
fresca i actual de la música mo-
derna. I això el fa molt atractiu
a les oïdes poc cultivades en un
gènere tant opac com ho és el
jazz. Benítez, a més, traspua
senzillesa per tots costats, tant
musicalment com de tarannà, i
això fa que creï una complici-
tat amb el públic que va més
enllà de l’estricta estimació
musical. 

ESCENA

«Tres Cadires» arriba al Kursaal
sota la direcció de David Pintó

La companyia Entàndem porta-
rà l’obra Tres Cadires demà a les
9 del vespre a la sala petita del
teatre Kursaal de Manresa. Sota
l’autoria d’Elena Codó i la direc-
ció del manresà David Pintó, tres
actrius (Carme Porta, Fiona Ry-
croft i Marina Bou o Elena Codó)
pugen a l’escenari per encarnar
tres dones d’avui en dia, molt di-
ferents entre elles: una executiva
agressiva, una cagadubtes somia-
dora i una naturista excèntrica.
Malgrat aquestes diferències, les
protagonistes comparteixen més
coses de les que aparenten.

Pintó ha definit l’espectacle en
diferents ocasions com «una obra
molt femenina». De fet, Tres Cadi-
res parla de les ganes de tenir pa-
rella i de ser estimat, al mateix
temps que tracta sobre la mater-
nitat a través de les experiències
de les tres protagonistes, que ron-
den els trenta anys i busquen pa-
rella. Per aconseguir-ne recorren
a una agència matrimonial, però
la primera entrevista les enfronta-
rà amb les seves pors i amb els
somnis que deixen pel camí. La
crisi que viuen les fa adonar de la

necessitat de créixer i acceptar-se
a si mateixes. 

La posada en escena de l’espec-
tacle és molt senzilla. De fet, els
personatges pugen a l’escenari
amb només tres cadires, d’aquí el
títol de l’obra, i interactuen entre
elles i posen de relleu els seus an-
hels i desitjos. Es tracta d’un mun-
tatge molt centrat en la paraula i
en el diàleg entre les actrius, que
creen una atmosfera molt prope-
ra al públic a través d’aquesta mi-
nimalista escenificació.

La companyia Entàndem va

néixer després de l’experiència de
la companyia de teatre i animació
En Clau de Clown, que es centra-
va en l’àmbit del teatre infantil i
l’animació tant per nens com per
grans. Amb l’objectiu de provar
nous camps han fet el salt a la pro-
ducció del teatre per adults. Un
dels seus propòsits és trobar l’es-
sència de la interpretació i per ai-
xò en obres com aquesta utilitzen
com a instruments bàsics el cos i
la veu i es desprenen d’escenogra-
fies carregades que dificultin la
comprensió del text.
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Una alumna
bagenca,
finalista en un
concurs literari

La segona edició del concurs
Ficcions, l’aventura de crear histò-
ries, organitzat per Edicat, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Manresa, ha tingut entre les seves
finalistes la bagenca Alba Duran
Sanguino de l’IES Guillem Catà
de Manresa, per l’obra In Verbi
Gratia. El concurs consistia en
crear quatre capítols d’una histò-
ria a partir d’un primer capítol ja
escrit per autors com Mercè Ro-
doreda, Manuel de Pedrolo, Car-
me Santos, Andreu Sotorra i Jordi
Sierra.El certamen va tenir la par-

ticipació d’un miler d’estudiants
de tercer i quart d’ESO, i de Bat-
xillerat dels Països Catalans, i d’u-
na trentena d’alumnes de nou
centres bagencs. Els premis a tots

els participants es van atorgar a
l’Ateneu Barcelonès. L’Ajunta-
ment de Manresa va premiar la fi-
nalista bagenca amb un I-pod.
L’acte es va celebrar al Casino.
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Les tres actrius en un moment de la representació de l’obra
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Josep Ritort, d’Edicat, Alba Duran i Ignasi Perramon en l’entrega del premi

MARTA PICH

Gorka Benítez al saxo i Nic Thys al contrabaix

MÚSICA

La Cobla Juvenil Ciutat de Sol-
sona actuarà el 14 de juny a l’es-
glésia Zionskirche del barri Mitte
de Berlín en el marc de les activi-
tats culturals que organitza el Ca-
sal Català de la ciutat europea.
Aquesta és la segona vegada que
els catorze membres de la forma-

ció viatjarà a l’estranger. L’objec-
tiu del casal, dirigit per la solsoni-
na Bibets Ramos, que resideix a la
ciutat, és difondre la cultura dels
Països Catalans a Alemanya. El
repertori escollit per la cobla con-
sisteix en obres clàssiques d’au-
tors de renom com Josep Cassú i
Eduard Toldrà.

La Cobla Solsona actuarà a
Berlín el proper 14 de juny
REDACCIÓ/Manresa

ARXIU

A la fotografia, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona en una de les seves actuacions


