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tit en pura forma abstrac-
ta) i, finalment, la realitat
en una il·lusió.

La nuesa de les intèr-
prets serveix per identifi-
car-les com a objectes im-
personals transmissors
d’una idea contundent, la
de la impossibilitat de cop-
sar la totalitat, tant si par-
lem del fet teatral com del
personal: així de fragmen-
tats és com veiem els altres
i com els desconeixem, per
trossets i per projeccions.

ganismes de quatre cames,
cossos sense cap, extremi-
tats sense cos...) que tran-
siten de l’humor al malson
segons el quadre que, rít-
micament i encadenats per
punts de fuga sinèrgics, es
presenti davant l’especta-
dor. En aquestes composi-
cions de forta plasticitat
minimalista, el mirall hi
juga un paper màgic, ara
amagant, ara reproduint.
La seva presència tant ens
confronta amb la fragmen-
tació (de la part que em-
marca) com amb la repeti-
ció (del cos amb el seu
doble), converteix el volum
(real de la persona) en un
pla bidimensional (conver-

Es presenta com una
obra escènica, a mig
camí entre el fet tea-

tral i l’objecte museístic,
però Specchi és una verita-
ble coreografia de llums i
fosques, ondulacions i par-
ticions corporals que se-
gueixen la no música d’un
so vibrant –talment fos
l’amplificació exponencial
del silenci– que en mo-
ments puntuals dibuixa
una coma en el discurs que
Marcela Ristaldi desplega
al voltant de la presència.

La coreògrafa italiana se
serveix de quatre intèr-
prets nues que, amb l’ajut
d’uns miralls, creen formes
humanes incoherents (or-
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La il·lusió del fragment
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De fet, allò que veiem no
és més que l’amagatall del
que realment existeix, com
els cossos en penombra
contraposats a la claredat
del buit dels primers mi-
nuts d’espectacle. En
aquest Festival que recla-
ma insistentment la com-
plicitat per aproximar-se a
unes obres sense concessi-
ons al públic, Manuela Ras-
taldi aconsegueix, malgrat
l’estranyament personal,
un efecte de proximitat
ideal.
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Manuela Rastaldi
fa composicions
de forta plasticitat
minimalista
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Nuevos Medios reedita el mític ‘Vampyria’ del 1974,
de Tete Montoliu i Jordi Sabatés, en format ‘digipack’

Pere Pons
BARCELONA

Reeditat en format digi-
pack, el disc Vampyria
(Nuevos Medios, 2007)
permet redescobrir una de
les etapes menys conegu-
des i més controvertides
del pianista de jazz Tete
Montoliu. Convertit en
obra de culte en determi-
nats ambients jazzístics de
Portugal i el Japó, suposa
la primera incursió del
músic català en la dinàmi-
ca del so progressiu dels
anys setanta i la seva estre-
na davant el teclat d’un
Fender Rhodes.

Originàriament editat
per Basf l’any 1974 en titu-
laritat compartida amb
Jordi Sabatés –Jarka, Om–,
autor de tots els temes i in-
tèrpret de la part acústica,
Nuevos Medios va recupe-
rar-lo en CD el 1993. Ara,
però, estava descatalogat.

Sabatés guarda un re-
cord molt especial de la gra-
vació del disc. “El Tete em
volia conèixer i després d’u-
nes primeres converses li
vaig posar aquelles compo-
sicions al davant. No s’ho va
pensar dues vegades i la nit
que vam entrar a l’estudi es
va asseure davant del teclat
i en poc menys de dues

hores ja teníem la feina en-
llestida”, explica. Sabatés
exercia aquells anys de di-
rector artístic de Basf a
l’Estat espanyol. “La gent
del jazz de Terrassa, amb
qui Tete tenia un vincle
molt estret, van fer l’impos-
sible perquè no fes aquell
pas. Però tal com era el
Tete, això el va refermar en
la seva convicció que havia
de fer-lo”, considera.

Al text que acompanyava
laprimerareediciódeldisc, i
que ara també s’adjunta en
el llibret del digipack, el crí-
tic Marcos Ordóñez qualifi-
ca la proposta d’“insòlita
fusiódesangs” iescongratu-

la que tants anys després
“segueix sent un clàssic in-
contestable” que va causar
un gran impacte.

Tot i que aquesta experi-
ència és l’única documenta-
da en què Tete Montoliu fi-
gura com a pianista elèctric,
Sabatés precisa que uns
anysméstardvaaconseguir
que tornés a reincidir. “Va
ser en la gravació de Tot
l’enyor de demà amb Toti
Soler. El Rhodes que se sent
a Obertura i a Anesa està
tocat pel Tete. Ara que Picap
reeditarà la meva obra
d’Edigsa posarem remei
aquesta injustificada absèn-
cia”. ■

Tete Montoliu davant d’un teclat Fender Rhodes durant la sessió de gravació amb el també pianista Jordi Sabatés ■ ARXIU


