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Teatrede
Guerrillaila
mediocritat

Elisabet Escriche
GIRONA

La mediocritat d’alguns
dels polítics que represen-
ten el nostre país és el tema
central de Fum, la cinque-
na producció de la compa-
nyia selvatana de Teatre de
Guerrilla, que es represen-
tarà demà en una doble
funció al Teatre Municipal
de Girona dins del festival
Temporada Alta i amb les
entrades ja exhaurides. ■

ElianeElias
debutaa
Catalunyafent
BillEvans

Andreu Gomila
BARCELONA

“Bill Evans ha influït en tots
els pianistes moderns: va
crear una forma molt espe-
cial de tocar, va ensenyar
comescomunicael jazz”.La
pianista brasilera Eliane
Eliasensparlaaixídeclarde
Bill Evans, a partir del qual
oferirà aquest dissabte un
concert antològic al Teatre-
AuditorideSantCugat,dins
el 40è Festival de Jazz de
Barcelona.Ellahoté,potser,
més fàcil que els altres, ja
que l’acompanya Marc
Johnson, baixista d’Evans
en la seva última època.

Elias és segurament l’he-
reva brasilera del nord-ame-
ricà. Però té unes arrels prò-
pies que no pot oblidar. Nas-
cuda a São Paulo, no pot
desprendre’s del mestratge
adquirit al costat d’un altre
pianista excepcional, Tom
Jobim. Bossa nova i jazz,
doncs, es donen la mà da-
vant d’Elias. La pianista ha
triat l’harmònica del jazz i la
rítmica de labossanova. “Hi
ha molta gent que no sap fer
el ritme de labossa”, assegu-
ra, i es queixa del distancia-
ment de les noves generaci-
onsdemúsicsdelsooriginal.

Ella sap de què parla. De
ben jove va acompanyar al
piano els mateixos Vinicius
de Moraes i Toquinho. Del
primer diu que era “un
geni”. Va estar tres anys
amb ell i va aprendre-ho tot
de la música, i de la vida.
Amb el guitarrista, “vaig
aprendre a relacionar el seu
instrument amb el meu”. El
concert de demà serà el pri-
mer d’Elias a Catalunya. ■

Eldebut
d’unmite

El cantant de ‘soul’ Al Green actua per
primera vegada a Catalunya amb un
concert a L’Auditori de Barcelona

D.B.
BARCELONA

Al Green té seixanta-dos
anys, però transmet més
vitalisme, energia, intensi-
tat i bon rotllo que molts
cantants que encara no
han superat la trentena.
“El que m’empeny és la mú-
sica i l’energia del públic,
per això ara mateix estic
molt excitat pel concert a
Barcelona [L’Auditori, 21
h], ja que aquí no hi he ac-
tuat mai, això és el que em
dóna forces per seguir ac-
tuant, em suposa una mo-
tivació extra, no hi ha més
secret que aquest”, comen-
ta. I acte seguit es posa a
cantar, davant l’astora-
ment d’aquest cronista, un
fragment de Let’s stay to-
gether, clàssic entre clàs-
sics de la seva discografia i
un dels himnes de la histò-
ria del soul.
El vocalista nord-americà,
llegenda viva de la música
negra, va renéixer artísti-
cament fa cinc anys amb la
publicació d’I can’t stop, el
disc que significava el seu
retorn al soul després d’un
parell de dècades concen-
trat en la seva tasca de re-
verend d’una església de

Memphis. “Creia que era el
moment idoni per fer-ho,
estava molt motivat i tenia
ganes de tornar als inicis,
no vaig tenir cap dubte
sobre això”.

Lay it down, el seu últim
àlbum fins al moment, su-
posa la culminació més bri-
llant i sòlida d’aquest re-
torn, gràcies, en part, a
l’ajut dels productors de
hip-hop Amir ?uestlove, de
The Roots, i James Poyser,

que ens fan tornar als
temps de Hi Records, el se-
gell que va donar vida a l’es-
cena soul dels 70. “Tots ells
vénen del hip-hop, és cert,
però quan van començar a
ensenyar-me el que havien
compost per al disc em vaig
adonar que sonava com els
meus primers discos, tenia
un so molt proper al de Hi
Records i no tenia res a
veure amb l’R&B actual,
sonava com aleshores”.

Aquesta és la màgia de
Lay it down i d’aquest re-
nascut Al Green, que acon-
segueix sonar tan essenci-
al, emocionant i pur com en
els seus anys de glòria. “Tot-
hom trobar a faltar aquells
anys de Hi Records, especi-
alment a Memphis. La rela-
ció que hi havia entre els
artistes, la qualitat de les
gravacions... i també els di-
ners que guanyàvem”, afe-
geix entre rialles. Dels
noms actuals, Green desta-
ca “Justin Timberlake, que
a més a més és veí meu,
Usher, Beyoncé i, per des-
comptat, Kanye West”.
Com el mateix vocalista re-
coneix, “si Sam Cooke o
Marvin Gaye estiguessin
vius de segur que gravarien
amb Kanye West”. ■

Al Green, llegenda del ‘soul’, per fi a Catalunya ■ CRISTINA CALDERER

“Si Sam Cooke
o Marvin Gaye
estiguessin vius
segur que
gravarien amb
Kanye West”

amb rapidesa, que “ja
m’han avisat que no con-
fongui la poesia espanyola
i la poesia catalana, sóc
conscient que és un seg-
ment diferent dins el país”.
Entre les seves influències
actuals i permanents va
destacar “James Lee
Burke, que és un novel·lista
però escriu coses que sem-
blen poemes, Anne Carson,
que ha guanyat el premi
New Yorker, Allen Gins-
berg, Jim Carrol o Laurie
Anderson, que no necessi-
ta el meu suport perquè
com tots sabem escriu
grans coses”.

De Travessa el foc, que ja
es pot considerar l’obra de-
finitiva de la seva carrera lí-
rica editada a tot l’Estat, ja
que arriba fins a l’últim epi-
sodi de la seva trajectòria
artística, Reed diu que “no
és un llibre fosc, sinó un lli-
bre molt complet. Hi penso
com una novel·la amb dife-
rents capítols, és un recor-
regut al llarg de tota la

Lou Reed ahir al CCCB
■ CRISTINA CALDERER

meva vida que, a més a
més, crec que té una visió
molt coherent”.

Aquest vespre, i a dife-
rència del que es va poder
veure a la ciutat dels grata-
cels fa un any i mig, només
estarà, de cos present, el
mateix Lou Reed. Patti
Smith no ha pogut venir
perquè actualment és a
Austràlia, mentre que Lau-
rie Anderson sí que parti-
ciparà en l’espectacle, però
des de la distància, concre-
tament des de Berkeley,
Califòrnia, on està acabant
la seva gira nord-america-
na. Ho farà mitjançant
una connexió en directe
per Internet 2 banda
ampla, un nou format de
comunicació personal i, en
aquest cas, cultural que,
en teoria, permetrà als dos
artistes parlar alhora
sense decalatges ni re-
tards en el senyal, i tot ple-
gat amb una qualitat visu-
al i sonora excel·lent al
llarg de tota la sessió.

Lou Reed va demanar per la situació al País Basc i la tomba de
García Lorca ■ CRISTINA CALDERER




