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Paquito D’Rivera i El Trio Corrente presenten fins diumenge al
Jamboree ‘Songs forMaura’, un disc dedicat a la mare de l’artista

Elritmemésmaternal
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Elsaxofonista i compositorcubàPaquitoD’RiverapresentaSongs forMauraambElTrioCorrente

MARIA TARRAGÓ
Barcelona

Més que un músic,
unallegenda;histò
ria viva del jazz lla
tí. Compositor no

table tant de jazz com de música
clàssica,virtuós del saxofon i el
clarinet, il∙lustre membre de Fa
nia All Stars i rescatador del mú
sic de jazz afrocubà BeboValdés,
entremoltsaltresmèrits.Endues
paraules,PaquitoD’Rivera.
D’Rivera ocupa el Jamboree

fins diumenge amb el disc Songs
forMaura, un treball dedicat a la
sevamare i guanyador delGram
my a la millor improvisació de
jazz solo i elGrammyalmillor àl
bum d’aquest estil llatí. Però
Songs forMaura és tambéun tre
balldedicatalBrasil iqueestàen
registrat conjuntament amb una
de les formacions més sòlides i
valorades de l’escenamusical ac

tual del país amazònic: El Trio
Corrente (format per Fábio Tor
res, Paulo Paulelli i EduRibeiro);
un grup que en els darrers onze
anyshaanatcreantunsooriginal,
interpretant de manera única els
clàssics choro i lamúsica popular
brasilera i que ara, per primera
vegada, es presenta a Barcelona.
El Trio Corrente, segons D’Rive
ra, “és el meu trio brasiler prefe
rit, són extraordinaris, merave
llosos”. El disc Songs for Maura
aplega una col∙lecció de peces
brasileresinterpretadesambpas
sió, respecte i sensibilitat. Una
dotzena de temes delicats i enèr
gics. “Aquest disc conté una au
rèola de coses boniques. És espe
cial”, explica.
Aquesta trobadaentre sonscu

bans i brasilers és poc comuna en
el món de la música i és que tot i
quesónmúsiquesproperes iqua
si podríem dir que “cosines ger
manes”, no van gaire lligades.

“Tal com dic en el meu llibreMi
vida saxual, és molt difícil trobar
unbrasilerenunconcertdeCelia
Cruz. I viceversa”, ironitza D’Ri
vera. Aquest disc és una trobada
entre països però sobretot entre
amics ja quedesd’unprimermo
ment tot ha funcionat sobre ro
des.“TreballarambenPaquitoha
estatmolt fàcil”,comentaEduRi
beiro, membre del trio, que afe
geix: “Ens vam trobar a l’estudi i
vam gravar junts perfectament.
És com si ens coneguéssim de
sempre”.EnunfuturD’Riverano
descarta tocar alguna cosa de fla
menc ja que Chano Domínguez
insisteix que s’hi posi, però els
concerts d’aquesta setmana són
per fer brillar Songs for Maura i
alhora sorprendre el públic amb
bones dosis de jazz i ritmes lla
tins. Perquè, tal com diu D’Rive
ra,“el jazzfuncionaambtot,ésun
comodí. éselquedónaalegriaa la
música”.c
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En les dues últimes temporades,
el Palau, L’Auditori i algunes al
tres entitats van mostrar la seva
decisió de desenvolupar un pro
jecteBach, inspirats tantper l’ab
sència d’aquestes músiques a
Barcelona, com pel Bach Zum
Mitzingen, unprogramamodest
peròactiu.

Feliçment els cors de l’Orfeó
Català es van fer ressò i van co
mençar a treballar sobre l’obra

delgranBach.Ienaquestfinalde
temporadaensarribalaproposta
del Cor Jove amb el Magnificat
BWV243, pocsdiesabansdelco
mençamentdelBachcelona.
Lamúsica deBach és un exer

cici imprescindibleencos iespe
rit, formativa en els dos sentits. I
el Cor Jove ha donat unamostra
de la seva capacitat i d’haver de
dicat hores de feina a aquest
Magnificat que va culminar el
seu concert en el Palau de la
Música Catalana. En primer lloc
perquè se sentia compacte, ho
mogeni, clar en articulació i dic
cióienprofunditatdeplans,amb
granalegriaen lessopranos ibon
contrapès i musicalitat en les al
tres veus. El va acompanyar un
bonconjunt instrumentalqueno
es prodiga gaire a la seva terra,
l’EnsembleMéridien,formatper

uns vintiquatre instrumentis
tes de qualitat, conjunt que pot
afrontar el concerto grosso (en
aquestprogramavanferunHän
del opus 6 número 7 d’excel∙lent
factura) i les primeres manifes
tacions preclàssiques amb ca
tegoria. Va mostrar musicalitat
i una grata homogeneïtat de so
a la corda, ben avalada per les
fustes amb bones intervencions
solistes.
L’interessant, a més delMag

nificat, va ser la participació de
membres del cor com a solistes,
amb molt bon resultat –alguns
serien bons bachians–, que cal
esmentar: les sopranos Irene
Mas, Elionor Martínez, Neus
GarcíaiNúriaPena,contraltsJu
dith Almunia i Laia Donoso, el
contratenor Adrià Martínez;
Martí Doñate i Ferran Mitjans,
tenors, iFerranAlbrich,baix.
Elmèritenladirecciód’Esteve

Nabonanovasermenor:elresul
tatvaser significatiu.c
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