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NOT’HO PERDIS

JohnAdams,
la
mdsicad’avui

AUTg’NTICALLEGENDA
VIVA
de la mfisica contempor/tnia,
el compositor nord-americ/t
John Adamsarriba al Palau de
la Mfisica per celebrar el seu 70
aniversari. Adamsdirigir/t les
seves Short ride in a fast machine,
Absolute dest i Harmonium
al
capdavant de I’OBC,l’Attaca
Quartet, l’Orfe6 Catal/t, el Cot
Jove i el Cot de Cambradel Palau.
Veu imprescindible en
l’evoluci6 de la mfisica acad~mica
als seglesXXiXXI,i a als anys
70, Adamsvaveure que el cam/del’escolade
Darmstadt -mfisica contempor/miabasada
en el serialisme i la composici6cientifica- no
arribavaal pfiblic. Ell voliafer mfisicaactual
i parlar de temes del moment,comal’bpera
Nixona laXina (1987), on descriu lavisitadel
presidentnord-americ/tal pals asi/ttic el 1972.
Adamses vadecantar per lavia, en aquell
momentincipient, del minimalisme,un estil
que m~sendavantva transformar en el que ell
anomenapostminimalisme,en rant que utilitza
la t~cnica de la repetici6 de patrons perb sense
seguir-los de formaestricta. Guangadorde cinc
Grammgs,
el 2003 varebre el premi Pulitzer
per Onthe transmigrationof souls, escrita en
membriadels atemptats de 1’11 de setembre a
NovaYork. mMartaPorter
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TOP 3 CLASSICA
Recitals, concerts, bpera... Pere Andreu
Jariod tria el millor de la setmana

’I’ Quartet
Casals
El QuartetCasals
finalitza el cicle deconcerts
amb
la totalitat dels
quartetsdecordade Beethoven
quehanfeta Barcelona,i que
interpretaranals auditoris europeus
dem~sprestigi. Ambaquestes
actuacions
celebren20anysd’unatrajectbria queels hasituat comun
dels quartetsm~simportants
enI’)mbit internacional.
-) L’Auditori.
NitBus:
NO.
M:Marina.
Dr.25,20.30
h. Dg.27,19
h. Dt.29i dc.30,20
h.

~I, Jean-Efflam
Bavouzet
Enel centenari
dela mortdeClaude
Debussy,
el Palauacullel recital
d’undelsmillorsinterpretsdeI’obrad’aquest
autora I’actualitat, arab
peces
tan destacades
cornBallade,TarantelleStydenne,
ClardeIluna,
Arabesque
nE~m.
1, E isle joyeuse,lmages
oubli~esi 7 ~tudes.
-) Palau
dela M[~sica.
NitBus:
NS,N28.
M:Urquinaona.
Dj. 24.20.30
h. 25(;.

MarinaRoddguez
Bribi Montserrat
Gasc6n
Concertinauguraldel FestivaldeMfisicaAntigadeTiana,
onel
protagonisme
~s sobretotper als instruments.
Enel concertinaugural
se’n podransentir dosd’histbrics, unfortepianodel 1843i unaflauta
de vidre del 1823,en mans
de duesinterprets apassionades.
-) Casal
deTiana
(Av.IsaacAIb6niz,
8. Tiana).
NitBus:
N9.Ds.26.19
h. 15
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El Mas i Mas Festival es
trasllada al Coliseum
Lucky Chops, Juan
Perro, Incognito i
Andrea Motis, en la
16a edició
G. Vidal

BARCELONA

Ni Palau de la Música ni
Teatre Grec. El Mas i Mas
Festival abandona aquests
espais per encetar una nova etapa al Teatre Coliseum, seu dels sis concerts
més rellevants de la 16a
edició del cicle: la brass
band de Nova York Lucky
Chops (31 de juliol), el grup
londinenc d’acid jazz Incognito (5 d’agost), el septet francès Electro Deluxe
(11 d’agost), un homenat-

ge als grans clàssics del
swing a càrrec d’Andrea
Motis i els seus escuders
habituals (23 d’agost),
Juan Perro en formació de
sextet (25 d’agost) i el vocalista Clarence Bekker
amb una legió de convidats
(31 d’agost). La negativa
de l’Ajuntament, a diferència de l’any passat, d’obrir
el Teatre Grec als promotors locals durant el mes
d’agost impedirà que el
Mas i Mas, segons explicava ahir el seu director,
Joan Mas, pugui tornar a
organitzar concerts a
Montjuïc.
El festival, amb 350.000
euros de pressupost, oferirà entre el 31 de juliol i el 31

d’agost 62 altres espectacles als tres locals que gestiona la promotora al centre de Barcelona: el Jamboree (amb actuacions com
les d’Eddie Henderson i
Zalon), el Tarantos (amb la
presència, durant tot el
mes, dels badalonins El
Yiyo y El Tete) i el Moog
(amb Florian Kupfer i altres noms de música electrònica pendents d’anunciar).
El Mas i Mas Festival, finalment, també integrarà
les activitats de la Global
Music Foundation, una escola de jazz amb una cinquantena d’alumnes provinents de catorze països diferents. ■
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Andrea Motis tornarà al Coliseum amb ‘Swing Tribute’, en
record de diversos gegants del ‘swing’ ■ CARLOS PERICÁS
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El grupo francés Electro Deluxe actuará en el festival Mas&Mas.

El festival Mas&Mas se muda
del Grec al teatro Coliseum
Lucky Chops, Incognito, Electro Deluxe, Andrea Motis, Juan
Perro Sexteto y Clarence Bekker en el cartel de los conciertos
BLANCA CIA, Barcelona
El festival Mas&Mas que el año
pasado tuvo su epicentro en el
anfiteatro del Grec de Montjuïc
se muda este año al teatro Coliseum de la Gran Via barcelonesa. Un traslado un tanto forzoso
ya que a los promotores musicales les hubiera gustado seguir en
el anfiteatro: “me hacía ilusión,
voy detrás del Grec toda la vida y
daba por seguro que este año
continuaríamos pero .....qué se le
va a hacer”, se lamentaba Joan
Mas en la presentación del festival de este año que seguirá contado con los escenarios habituales
de las salas Jamboree, Tarantos
y el club Moog entre el 31 de julio y el 31 de agosto.
Mas detalló que cuando el
Ayuntamiento de Barcelona le
comunicó que este año no abriría el Grec en agosto ya tenía buena parte de la programación del
festival cerrada. Seis conciertos

los reubicaron en el teatro Coliseum —”milagrosamente”, calificaba Mas— y otros cinco los tuvo
que cancelar. Tampoco pudo contar con programar otras actuaciones en el Palau de la Música
—escenario habitual del festival
en anteriores ediciones— porque
ya no tenía disponibilidad. “Yo
estaba dispuesto a seguir en
Montjuïc”, insistió. Según el Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB), este año se decidió no
prorrogar la apertura del anfiteatro el mes de agosto porque Focus y Bitó Produccions, las otras
dos empresas que lo explotaron
el año pasado junto con Pelaimas, del grupo Mas&Mas, manifestaron que no querían seguir
alegando pérdidas de 30.000 euros. “Es una cantidad que se puede asumir, sobre todo teniendo
en cuenta que era el primer año
y que tuvimos poco tiempo para
programar”, explicaba Mas que
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Actuaciones en
la Plaza Reial
por las tardes
No han podido seguir en el
Grec de Montjuïc, pero sí
han conseguido los permisos
para organizar conciertos
por la tarde en la plaza Reial
entre el dos y el seis de agosto. Unas actuaciones de estudiantes vocalistas que participan en los cursos y actividades del festival acompañados
por una sección rítmica. La
Global Music Foundation
—que cuenta con músicos de
primer nivel— realizará
talleres, clases y after hours
en la sala Jamboree. Un ciclo
que se cerrará con un gran
concierto fiesta en el Club
Natació Atlètic Barceloneta.

no entiende que un lugar “tan
excepcional” como el anfiteatro
de Montjuïc esté cerrado en
agosto: “No digo que tengamos
que ser nosotros los que programemos. Si quieren otro tipo de
actividades no tengo nada que
decir. Pero tenerlo cerrado en
agosto es un crimen”.
En cuanto al cartel del festival, serán 70 espectáculos diferentes en más de 200 actuaciones y 350.000 euros de presupuesto. Jazz, blues, soul, swing y
música electrónica seguirán
siendo la esencia del Mas&Mas
que arrancará el 31 de julio a
ritmo del soul, funk y rhythm
and blues de la banda de Lucky
Chops, una formación de jóvenes músicos de Nueva York que
se ha hecho mundialmente famosa por sus videos con sus reinterpretaciones de clásicos como I
feel good, de James Brown. La
veterana banda británica Incognito, que ya estuvo en el festival
del año pasado, estará en el Coliseum el cinco. Electro Deluxe,
un grupo francés que ha creado
un estilo que cabalga entre el jazz, el funk, el hip hop o el soul y
que ocupa los primeros puestos
de las listas de éxitos, presentará
en el Coliseum (el día 11) su último trabajo, Circle. El quinteto de
jazz de Andrea Motis y Joan Chamorro vuelven al Mas&Mas el 23
de agosto y dos días más tarde lo
hará Juan Perro Sexteto de la
mano de Santiago Auseron, que
fue compositor y vocalista de Radio Futura, con su banda de rock
al completo. El broche final en el
Coliseum será el 31 de agosto
con Clarence Bekker —un cantante de soul y funk que fue redescubierto cantando en el Portal de l'Ángel de Barcelona —y
que actuará con su banda y con
un coro gospel de 150 voces.
Será la sala Jamboree la que
asuma el resto de la programación con una amplia oferta de
conciertos entre los que destaca
el jambosoul de Gigi Mcfarlane
& The Clarence Bekker Band
con sus raices jamaicanas (9 de
agosto), el blues de la Barcelona
Big Blues Band & Myriam Swanson con ella como cantante y bajo la dirección del inefable Ivan
Kovacevic el 12 de agosto o el
jazz de Ronald Baker Quartet el
18. Y para los amantes del flamenco, la cita es todos los días
en la sala Tarantos con el espectáculo de los hermanos, El Yiyo y
el Tete, de Badalona.
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Antologia d’or
JethroTull
Intèrprets: Ian Anderson, flauta,

harmònica, guitarra i veu; Florian Opahle, guitarra; Scott
Hammond, bateria; John O’Hara, teclats; David Goodier, baix
Lloc i data: Festival del Mil·lenni.
Palau de la Música (22/V/2018)
KARLES TORRA

Per celebrar el cinquantè aniversari de la creació de Jethro Tull,
Ian Anderson ha emprès una gira
de celebració a partir d’una antologia dels millors temes del grup,
ordenats cronològicament. En el
curs de l’espectacle, que va fer
passar una bona estona al públic
que omplia el Palau de la Música,
també es va recordar especialment els primers membres del
grup i alguns dels més de trenta
músics que han col·laborat en un
momentoaltreenlaformació.Ai-

xòsí,obviantelguitarristaMartin
Barre, amb qui Anderson té serioses diferències, i passant per alt
les cançons de Minstrel in the gallery,l’àlbumenquèBarrevatenir
més influència creativa.
Il·lustrat amb imatges d’ahir i
d’avui perfectament incardinades, l’espectacle va començar
amb les cançons de This was, el
seu primer treball, publicat el
1968, i clarament influït pel blues.
En plena forma, Anderson i els
nous components del grup van
recordar algunsdelspioners, com
ara el baixista Jeffrey Hammond
(Song for Jeffrey), el guitarrista
MickAbrahams(Somedaythesun
won’t shine for you) o el bateria
Clive Bunker (Dharma for one), i
totseguitvanabordarunparellde
temes de Stand by (1969), l’àlbum
en què obren l’espectre incorporant elements del folk anglès, el
jazz, el hard rock i pinzellades de
música barroca. Després d’interpretarungrantemadeblues-rock
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com és A new day yesterday, van
tocarBourée, extret d’unasuite de
Bach, i en què Anderson va exhibir tots els seus poders com a flautista i va aconseguir una eixordadora ovació.
El repertori també va incloure
els primers singles del grup i un
temadelseuàlbumBenefit(1970).
La primera part la van tancar amb
un parell de temes d’Aqualung
(1971), probablement el seu àlbum més emblemàtic, que ens va
deixar un altre memorable solo
de flauta d’Anderson a propòsit
del controvertit My god.
Després d’una pausa de quinze
minuts, Anderson i els seus companys van tornar a la càrrega amb
un fragment de Thick as a brick,
una altra de les seves obres capitals, abans de repassar la seva discografia dels setanta, amb una
atenció especial a Too old to
rock’n’roll... i a Songs from the
wood. Van tancar el concert en
gran amb una extraordinària interpretació d’Aqualung, i entre
l’entusiasme desbordat del públic, van posar la cirereta a aquesta antologia d’or al ritme d’un irresistible Locomotive breath.
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DIJOUS, 24 MAIG 2018

Lluís Foix

treure el groc

at al 48%, es parla de profunda
ns no es treuen la paraula fracca. Catalans a favor i catalans en
ndependència.
moltes vegades que l’indepenpot actuar com si hagués arrie la mateixa manera que l’Estat
r com si dos milions de person simple problema d’ordre pús, vaig poder escoltar el filòsof
rarity al CCCB i vaig prendre
e les seves interessants reflexisituació catalana: no puc exigir
que no m’exigeixo a mi mateix,
ben present el principi de reci-

posen llaços grocs
n una actitud agressiva
a la de molts que els
l drama estaria servit

avançar. Exacte. No puc exigir
pengi la bandera que vulgui al
rquè jo no vull que ningú em dio puc penjar la bandera que em
Hem de conviure, doncs, amb
erents, de la manera més civible. Amb alguns límits, òbviaemple, la bandera nazi no és un
evol. La seva presència –en un

UM-RUM
Monsó

La veu

a presentació de Google Duema de veu d’intel·ligència araç de suplantar-te al telèfon
tarunacita.Simulalaveud’un
mb un grau de realisme al·lun al·lucinant que fins i tot els
que hi treballen cada dia no
tar la seva perplexitat. Tan
que fins i tot els que estem fas amb sèries com Black mirror
s com Her no ens podem estar
re que la realitat aviat superaa-ficció.

dels segons de terror
experimentar la
miga, quan una cosa
r esdevé estranya

camp de futbol, una manifestació o un balcó– és un missatge d’odi inequívoc. El pensador navarrès va afegir una altra observació valuosa: passarà un temps fins que es
vegi que l’altre és “irreductible”. Dit d’una
altra manera: independentistes i constitucionalistes (o republicans i unionistes) hem
d’assumir que som en un empat. Ningú té
prou majoria social.
Les societats contemporànies viuen dividides per dotzenes de qüestions i el repte és
gestionar-les, no amagar-les. Eslògans com
“Nuclears, no gràcies” o l’antiavortista “Cada vida importa” no tenen un consens unànime i generen controvèrsia. Però no cal arrencar els cartells que expressen aquests lemes, en cas
que no hi estiguem d’acord.
Per què els unionistes no posen els seus símbols en comptes de “netejar” (el verb és
seu) el carrer de símbols
grocs? Tan poc creuen en el
seu projecte? No és el mateix
treure símbols que posar-ne,
cal remarcar-ho. I treure’ls
de manera agressiva, amenaçadoraiviolenta(comhapassat a diversos llocs) no és una
actitud que desperti simpaties per la causa que defensen.
Hi ha qui diu que els llaços
grocs són una provocació i
trenquen la convivència. Siguem seriosos: el que trenca
la convivència és posar gent a
la presó i alimentar la mentalitat “a por ellos”, com fan alguns polítics i
mitjans. Si els que posen llaços grocs exhibissin una actitud agressiva idèntica a la de
molts que els treuen, el drama estaria servit.
Però l’independentisme no es pot permetre
cap incident que posi en dubte la seva condició de moviment pacífic. El jutge Llarena
ha comprovat que aquesta veritat és més
forta que la seva faula.
Nom’agraden lescreusgrogues alesplatges. M’estimo més altres formes de protesta
per demanar la llibertat dels presos independentistes. Ditaixò,ialmargedelsgustos
personals,hemderecordarquelademocràcia no consisteix a dictar silenci per evitar
que hi hagi missatges que ens molestin, sinó
a fer possible que l’espai públic aculli totes
les idees i sensibilitats.

En la personalitat, la veu és un dels
trets més idiosincràtics i inimitables. Per
alguna raó és gairebé més única que la
imatge. Per això quan la imitació és tan
perfectament aconseguida ens provoca
calfreds (no parlem aquí dels imitadors
humoristes que tenen com a finalitat
provocar la rialla i la diversió i en què
sempre hi ha un punt de caricatura que
permet endevinar la falòrnia). Aquí parlem de perfecció. De la perfecció que glaça la sang. Aquí parlem d’aquests segons
de terror que va experimentar la meva
amiga, el terror que s’experimenta quan
de sobte el més familiar esdevé el més estrany. La idea és que arribem a disposar
del nostre propi clon de veu sintètica
que, quan no estiguem disponibles, pugui mantenir una conversa amb els nostres clients. I qui diu clients diu amics,
coneguts, parella, pares, fills... La banalització del fenomen n’eliminarà el component terrorífic. Però el preu de la pèrdua de la por serà viure en un estat de
sospita permanent... Sentirem la mama i
no sabrem si és la mama...o no ho és. I això ens passarà tantes vegades que ja no
ens resultarà inquietant. Però sí, possiblement, esgotador.

En mans
dels jutges

Q

uan els jutges tenen un protagonisme desproporcionat
en la vida pública vol dir
que la política no porta la
iniciativa. L’argument que
la judicatura està al servei del govern
de torn s’està desmuntant per si sol.
Els casos de corrupció es ventilen
en totes direccions, però en aquests
moments són més nombrosos els que
afecten el Partit Popular, o persones
de la seva confiança, agraïdes, finançades o recompensades des del poder
al llarg dels anys. La detenció d’Eduardo Zaplana és el cas més recent i clamorós en espera de les sentències que
estan per caure sobre altres sumaris
com el de Gürtel.
Una altra cosa és la valoració que
puguin merèixer les actuacions dels
jutges, que disten molt de ser modèliques ni en molts casos imparcials.
No penso que estiguem davant un
govern dels jutges com el que es va
viure a Itàlia al començament dels
anys noranta, amb un fiscal com Antonio Di Pietro, que va arribar a empresonar per casos de corrupció representants de tots els grups polítics del
moment i diversos dirigents empresarials i industrials. El procés de Mans
Netes va enviar a la presó més de tres
mil italians acusats de corrupció i que
formaven part de les elits del país.
Des dels primers casos de corrupció
dels governs socialistes fins als que
han afectat personatges molt destacats dels governs d’Aznar i Rajoy, la
justícia ha actuat per casos de corrupció. Quan la policia judicial va entrar
al Palau de la Música va ser a iniciativa
de l’Agència Tributària i el jutge Garzón va ser el que va obrir el sumari del
cas Pretòria, que va imputar polítics
catalans en exercici i comissionistes
diversos.
Les intervencions judicials que
afecten polítics responen a accions

Si els tribunals tenen tant
de protagonisme en la vida
pública, la política està
perdent la iniciativa
delictives incloses en el Codi Penal.
En tot cas, són una conseqüència d’haver-se saltat la llei. Hi ha motius per
pensar que la presó preventiva sense
fiança dels polítics catalans en diverses presons de Madrid és una mesura
desproporcionada com ho és la que
manté a la presó des de fa un any Sandro Rosell, expresident del Barcelona.
La irrupció judicial en la política espanyola i catalana demostra també
una absència de visió sobre la gestió de
la política. Artur Mas i Carles Puigdemont sabien el que estava en joc. I Mariano Rajoy també devia saber que només amb la llei arribaria a desactivar
el conflicte català.
I, tot i això, no van saber trobar
punts de trobada per evitar la judicialització del conflicte català que
deambula pels tribunals espanyols,
belgues, britànics, alemanys i suïssos.
Els independentistes no van voler o no
van saber calcular les conseqüències
dels seus actes. I l’Estat no va saber
desactivar un xoc polític i emocional
que finalment s’ha produït. Aquesta
espiral d’acció i reacció dels uns i els
altres ens porta a més confrontació
entre els catalans i entre catalans i
espanyols.
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