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L’art del carrer
Abdoulaye Diarrassouba (Costa
d’Ivori, 1983), conegut com a
Aboudia per a l’art, relata la vida
dels carrers, la pobresa i el conflicte armat, i la seva obra ha
entrat a formar part d’importants col·leccions internacionals. El seu tema principal són
els nens del carrer, i a ells està
dedicada l’exposició I have a
dream, que fins al 29 de gener es
pot visitar a la Galeria Out of
Africa de Sitges. Aboudia es caracteritza per pintar teles de
gran mida en què combina la
innocència i l’espontaneïtat. Segons alguns crítics, les seves teles recorden la vitalitat de l’estil
de Basquiat, amb un món interior en què lluita per aconseguir
els seus somnis.

12 A

EUA, ESPANYA. 2016. DIR.: J. A. BAYONA. INT.: S. WEAVER.

Drama: Connor O’Malley ha desenvolupat un món de fantasia que
li permet escapar superar les seves pors. Una nit, uns minuts després de la mitjanit, el Connor es desperta i es troba un monstre a la
finestra. Però no és el monstre que ell esperava.
108 min.
Arenas de Barcelona 20.00 22.10
Bosque Multicines
20.05 22.20
Cinesa Diagonal
19.30
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55
Cinesa Heron City 3D 15.45 18.00 20.20 22.40 01.00
Cinesa La Maquinista 19.20 21.35
Glòries Multicines
15.50 20.00
Palau Balaña Multicines 17.55 22.00
c Yelmo Cines Icaria
22.35

Vaiana

APTA

EUA. 2016. DIR.: RON CLEMENTS, JOHN MUSKER I DON HALL.

s’escapa d’un
amília, que fa
lució Cultural,
111 min.

ilema APTA

n dia la hipnopríncep humà
88 min.
APTA

naufragat han
90 min.
12.15
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ÓMEZ.

spera el tren
na del centre
74 min.

7A

er va salvar la
96 min.

22.40 00.40
00.45
00.50

18 A

E FANNING.

amb el somni
a puresa susdavant d’ella,
sa. 118 min.

APTA

oblat per perhistòria dels
ns. 92 min.

Animació: La Vaiana, una adolescent aventurera, s’embarca en una
missió per salvar el seu poble.
158 min.
Arenas de Barcelona 16.00 19.00 21.45
¶ Arenas de Barcelona
17.00 19.30
Aribau Multicines
16.10 19.05 22.00
c Balmes Multicines
16.20 19.00 22.00
Bosque Multicines
16.10 19.05 22.00
Cinesa Diagonal
16.00 18.20 20.20
12.00
Cinesa Diagonal
17.00 19.20
¶ Cinesa Diagonal
12.30
C Cinesa Diagonal
16.25 18.45 21.05
12.15
Cinesa Diagonal Mar 16.00 17.30 18.20 19.20 21.40
Cinesa Diagonal Mar 17.00 18.00 19.00 20.20
¶ Cinesa Diagonal Mar
16.30
C Cinesa Diagonal Mar
16.25 18.45 21.05
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.00 19.20 21.40 00.00
Cinesa Heron City 3D 17.00 18.20 20.20
C Cinesa Heron City 3D 16.25 18.45 21.05
Cinesa La Maquinista 16.00 17.30 19.20 20.15
Cinesa La Maquinista 17.00 18.20 19.45 22.05
Glòries Multicines
16.15 19.10 22.05
Gran Sarrià Multicines 16.05 19.00 22.00
C Palau Balaña Multicines 16.05 19.05 21.55
c Verdi HD
16.10 20.25 22.30
12.00
C Verdi Kids HD
16.00 18.15
11.30
c Yelmo Cines Icaria
18.05 20.25 22.45

Villaviciosa de al Lado

I HAVE A DREAM
GALERIA OUT OF
AFRICA. SITGES
FINS AL 29/I

Aboudia relata la vida dels
nens del carrer, la pobresa
i el conflicte armat

Barcelona ciutat

iniciativa un dels terrabastalls
artístics i sonors més singulars i
exclusius dins el circuit de clubs del
país, amb la coordinació d’Aurelio
Santos. 5 euros.

Santa’s loft. Recreació del poblet

on viu el Pare Noel i els seus elfs,
al mig de la ciutat.
Santa’s loft. Rambla de Catalunya,
34. Fins al 23 de desembre, tot el dia.
Conèixer Guinea Bissau. Exposició

fotogràfica per apropar-se al país i
a la vida de seus habitants.

Comèdia: En Villaviciosa de al Lado, alguns veïns han guanyat el
primer premi de la loteria.
91 min.
Arenas de Barcelona 15.40 17.50 20.00 22.10
Aribau Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
Balmes Multicines
16.20 18.20 20.15 22.15
Bosque Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
Cinesa Diagonal
16.15 21.30
12.00
Cinesa Diagonal
18.15 22.40
00.40
Cinesa Diagonal
20.40
23.40
Cinesa Diagonal Mar 16.20 19.30 21.40
00.40
Cinesa Diagonal Mar 18.20 20.35 22.40
23.40
Cinesa Heron City 3D 16.20 18.20 20.40 22.40 00.40
Cinesa La Maquinista 16.10 18.10 20.40 22.45
Glòries Multicines
16.05 18.05 20.05 22.05
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Palau Balaña Multicines 16.00 17.55 19.55 22.05
Yelmo Cines Icaria
18.15 20.15 22.15
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DIVERSOS PAÏSOS. 2016. DIR.: KEN LOACH. INT.: DAVE JOHNS.

Drama: Daniel Blake es veu obligat a recórrer a prestacions socials.
100 min.
c Boliche
20.15
c Cinemes Maldà
20.30
c Méliès
20.00
c Renoir Floridablanca
16.00 18.30 20.45
c Verdi HD
18.20
c Yelmo Cines Icaria
18.00

Jamboree. Plaça Reial, 17 (20 h).
Rock, pop. Micròfon obert.
Club Cronopios. Ferlandina, 16 (20
hores). Entrada gratuïta.

Centre cívic Sant Martí. Selva de Mar,
215. Del 5 al 21 de desembre.

Cicle de mestres del jazz. Nit musical amb professors del Taller de
Músics. 8 euros amb consumició.

Camino de ida. Violeta Serrano,

Jazzsí Club. Requesens, 2 (20.30 h).

arribada des de Buenos Aires,
presenta el seu poemari, acompanyada del poeta Jordi Corominas.

Ho femme fatal. Concert teatralitzat

16 A

ESPANYA. 2016. DIR.: NACHO G. VELILLA. INT.: CARMEN MACHI.

Yo, Daniel Blake

GALERÍA OUT OF AFRICA

Llibreria Nollegiu. Pons i Subirà, 3
(19.30 hores).
‘La Traviata’, Verdi. Versió escenificada de dues hores amb l’orquestra Terrassa 48, solistes, cor i
vestuari. Més de 80 artistes en
escena. De 26 a 54 euros.

a càrrec de la companyia Oh!
Diosas. Tres dones de diferents
orígens i caràcters s’han ajuntat
per dur a terme el seu somni:
compondre, arranjar i tocar la seva
pròpia música. Ha arribat el dia de
presentar el seu repertori!
Ateneu l’Harmonia. Sant Adrià, 20
(22 hores). Gratuït.

Palau de la Música (20 hores).
WTF jam session! Les What the fuck

jam session’s s’han convertit en
una institució a Barcelona. Aquest
dilluns es compleixen 15 anys de
la seva arrencada i ho celebren
amb tots aquells músics i aficionats
que han contribuït a fer d’aquesta

FIGUERES (Alt Empordà)
Migracions, cicle de contes del món.

Narració de contes de diferents
indrets del món que demostren
que totes les persones són diferents i semblants alhora.
Museu del Joguet de Catalunya. Sant
Pere, 1 (17 hores). 2 euros.

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A: WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA
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MÚSICA
Raimon se despide de Alicante
Última actuación en el Teatro Principal 69
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Raimon se despide
mañana de Alicante en
su gira por la Comunidad
 Lo hace con un concierto

en el Teatro Principal, a las
20.30 horas, donde sonarán
sus temas más conocidos
REDACCIÓN

El Teatro Principal acoge mañana, desde las . horas, la última actuación musical de Raimon en Alicante. Y lo hace con un
concierto previo al cierre de la
gira «A casa» en la Comunidad (el
próximo  de diciembre estará
en Valencia), y a muy poco de su
retirada definitiva de los escenarios en una decisión ya anunciada tiempo atrás por el artista. Una
actuación por tanto histórica en
la que Raimon estará acompañado por los guitarristas Miquel
Blasco y Joan Urpinell; Pau Domènech, con el clarinete; y Fernando Serena, al contrabajo. Los

precios para El Principal son de
,  y  euros.
Nacido en Xàtiva, Raimon es
una de las figuras más importantes de la canción y uno de los
cantantes con mayor reconocimiento dentro y fuera del país.
Desde junio de  que cantó en
el Olympia de París, concierto
premiado con el Grand Prix Francis Carco de la Académie Française du Disque, ha hecho numerosas actuaciones en diferentes países:  giras en Japón, la
primera () de  conciertos y
la segunda () de ; una gira
por  universidades en USA
(); una gira por  universidades a Gran Bretaña (); y una
gira en diferentes universidades
europeas en . En junio de
, Raimon volvió por cuarta
vez al Olympia de París para celebrar los  años de su primera
actuación en este teatro.

El cantautor valenciano Raimon, en una imagen reciente. ALEJANDRO GARCIA

La fecha del adiós de Raimon
será el mes de mayo de  tras
ofrecer  recitales en el Palau de
la Música Catalana, un escenario
emblemático en su trayectoria en
el que grabó un disco en vivo el 
de enero de . Esta determinación de Raimon coincide con la
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culminación de un año intenso de
reconocimientos y conciertos en
toda la Comunidad Valenciana
(incluido el de mañana lunes en
el Principal de Alicante) donde ha
sido galardonado con la Alta Distinción de la Generalitat, y nombrado hijo predilecto por el Ayun-

tamiento de Xàtiva, donde nació
en . En este tiempo, no hay
duda que Raimon ha disfrutado
de una segunda juventud en escenarios al que acuden nuevas generaciones de jóvenes que no habían podido conocer sus temas en
directo.
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PAÍS: España

INMA SAINZ DE BARANDA / ARXIU

Clàssica i dansa
JOSEP MASSOT

TECNODANSA BRASILERA. Betlem està en ple-

na ruta del contraban del Carib amazònic,
perfums, whisky, discos de merengue,
salsa i zouk i va desenvolupar el technobrega, gènere musical que animava les
festes de Pará. El projector de so, anomenat Boca de Fierro, dóna nom a l’espectacle de les coreògrafes Marcela Levi i Lucía Russo, i la seva companyia Improvável
Produções.

ELEKTRA. Patrice Chéreau va morir dos mesos després d’estrenar a Ais de Provença
la posada en escena d’Elektra. Amb ell treballava Vincent Huguet, que ara, com a
homenatge, la presenta al Liceu amb el
mateix elenc de Chéreau: les sopranos
Evelyn Herlitzius i Adrianne Pieczonka,
la mezzosoprano Waltraud Meier, el tenor Thomas Randle, el baix baríton –de
92 anys– Franz Mazura. Hofmannsthal va
canviar notablement la història de Sòfocles, silenciant les causes de la mort
d’Agamèmnon per Clitemnestra i remarcant la idea de culpa i sacrifici. Strauss va
portar la seva música al llindar de l’atonalitat de Schönberg i va jugar amb la lírica i
la violència per contraposar els caràcters
de les germanes. Una obra que mostra la
vigència dels mites grecs per explicar els
racons més pertorbadors del ment humana.

PREMI DANSA 2016. Funció de presentació

LICEU. DEL 7/XII AL 23/XII

PALAU DE LA MÚSICA 10/XII. 20 HORES (PRÈVIA RESERVA)

HIROSHIMA. 9 I 10/XII

de les coreografies finalistes que opten a
la segona edició del premi de Dansa 2016
convocat per l’Institut del Teatre. El método, de Lorena Noguera, graduada de
l’EESA/CPD i d’IT Dansa; La piel vacía,
de Paloma Muñoz, graduada de l’EESA/
CPD i d’IT Dansa; Avenida Paradise, de
Javier Guerrero Nieto, graduat del Conservatori Superior de Dansa, CSD, i Moaré, d’Ariadna Montfort.
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Se reconoce a la feria de
teatro FETEN, que cumple
25 años, y a los 30 años del
Centre de Titelles de Lleida
Otro de los homenajes fue
para López de Landatxe,
director del Koldo
Mitxelena Kulturunea
pic. Su colaboración ha sido fundamental para nosotros».

Premio del jurado infantil
Los homenajeados por el certamen donostiarra, ayer sobre el escenario del Topic. :: IÑIGO ROYO

Homenaje del Titirijai a destacadas
personalidades de la cultura
El festival tolosarra,
que finaliza hoy con dos
obras, distinguió ayer al
director del KM, al FETEN
y a la compañía Centre
de Titelles de Lleida
:: ROBERTO HERRERO
SAN SEBASTIÁN. Ayer se tuvo lugar una jornada muy especial dentro del Titirijai. Tras la representación de los catalanes del Centre de
Titelles de Lleida, el escenario del
Topic acogió una emotiva ceremonia en la que, entre otros actos, se
homenajeó a dicha compañía catalana, al festival FETEN de Gijón y
a Frantxis López de Landatxe, director del centro Cultural donostiarra
Koldo Mitxelena.
La directora del Titirijai y del Topic, Idoya Otegui, expresó su admi-

ración por todos ellos y el presidente del CIT, Centro de Iniciativas Turísticas de Tolosa, Julian Lacunza,
les hizo entrega del carnet de amigos de honor del Topic.
El motivo del homenaje al Centre de Títelles de Lleida es que se
cumplen treinta años de su nacimiento, tiempo en el que se ha convertido en una de las referencias culturales catalanas. Además de ser una
compañía de teatro, con una extensa producción en la que se incluyen
coproducciones con el Palau de la
Música Catalana, el Teatre Nacional
de Catalunya o el Gran Teatre del Liceu, también son los organizadores
de la Feria de Títeres de Lleida, que
en mayo celebrará su edición número 28.
Otro de los reconocimientos fue
para FETEN, la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas,
que cumple 25 años y es una cita in-

El Premio del Público fue para la compañía Ymedio. :: IÑIGO ROYO
dispensable para las producciones
de teatro infantil y juvenil de toda
España. Su directora, Marian Osacar, no pudo acudir por encontrarse
enferma, pero envío un vídeo de agradecimiento. El Titirijai homenajeó
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también a Frantxis López de Landatxe, director del Koldo Mitxelena
durante décadas y a punto de jubilarse. Otegui destaca de él que «siempre nos ha acompañado, durante los
34 años del Titirijai y los siete del To-

Antes de estos homenajes se desveló el Premio del Público, otorgado
por un jurado compuesto por nueve
niños de 11 y 12 años. Fue a parar a
la compañía de Jaen, Ymedio, por la
función ‘Solos’. «Un poético espectáculo para reírse de la vida», en definición de sus creadores, que no pudieron acudir ayer a la clausura, por
lo que el premio fue recogido en su
nombre por Juan Luis Clavijo, director del festival de títeres de Sevilla.
Los asistentes pudieron también
ver un cortometraje de cinco minutos realizado por los alumnos que
durante todo el festival han acudido al curso de cine de animación especializado en ‘stop motion’, impartido por el director de cine Coke Riobóo.
Aunque esta ceremonia era el cierre simbólico de la 34 edición del Titirijai, en la que han programado 50
representaciones, hoy es la última
jornada del festival y ofrece todavía
la posibilidad de ver dos espectáculos. A las 12.30 horas los brasileños
de la compañía Trapusteros presentan en la Plaza Euskal Herria la obra
‘Los cuentos de otros’, montaje para
toda la familia protagonizado por
Pancho, un niño con gran afición a
la lectura. A las 18,30 horas se representa en el Topic la última función
con la compañía asturiana Teatro
Plus y ‘La verdadera historia del ratoncito Pérez’, una divertida historia para niños desde los seis años.
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a ho sabeu. Això de Naturejobs sobre la ciència a Catalunya publicat la setmana
passada és un publireportatge. La Generalitat i les
seves derivades paguen publicitat i
la divisió comercial spotlight de Nature et fa un article a mida. Després
els mitjans acòlits d’aquí ho venen
al públic com si Nature s’hagués interessat realment per la situació de
la ciència a Catalunya. Els acèrrims
fan tuits concelebrant la bona nova
i Puigdemont eclosiona de satisfacció. Qui paga mana. Autobombo: si
paguem la publicitat com cal, la investigació catalana quedarà com la
millor. L’Institut d‘Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer i el
Vall d’Hebron Institut de Recerca
han deixat clar que van decidir no

Al contraatac
Xavier Sardà

El que ‘Nature’
no dóna... si no
pagues

participar en l’spotlight: «Fa temps
que vam decidir que no pagaríem
directament o indirectament perquè les nostres notícies apareguessin en els mitjans». Chapeau…
Fins aquí, el que sabíem. Els maliciosos es podrien imaginar possibles reportatges amb el pagament
previ de diners públics.
•«Segons Nature, els corruptes
catalans són els més educats d’Europa. Els casos de corrupció catalans no tenen noms cutres com Gürtel o Púnica. Al corrupte català se
l’anomena pel seu nom o per referències insignes: casos Pujol 1, 2, 3, 4,
5, cas Palau, Millet, cas Pretòria, cas Ferrovial… Immillorable. És més, a vegades ni se’ls jutja».
•«Segons Nature, els polítics i empresaris catalans són els més intel-

ligents. Alguns d’ells són al mateix
temps sobiranistes i membres del
consell d’administració de grans
empreses espanyoles. Aquí són indepes, però allà s’asseuen amigablement al costat de patriotes espanyols compartint consells i juntes.
L’Estat potser està en crisi, però les
seves elits econòmiques semblen
més unides que mai».
•«Segons Nature, el vicepresident Junqueras és el que menys es
crema del món occidental. És un
cas sense precedents de polític ignífug malgrat les flamarades pròpies del procés. Té una capacitat
espectacular per aniquilar verborreicament tant els radicals d’esquerra com el seu propi president,
que sembla que baixi de l’hort.
Junqueras és un mestre en l’art an-

de Catalunya

elPeriódico

cestral de fer el llit».
•«Segons Nature, els pobres catalans són els millors pobres de la
Unió Europea: els desnonaments
en català cada vegada són més habituals, cosa que, a més, contribueix
a la normalització lingüística».

«El món ens mira»
Contractar publireportatges no és
la qüestió… La qüestió és fer-nos
creure que Nature s’ha interessat
periodísticament per la nostra ciència. Els publireportatges es fan
per donar a conèixer una empresa o un país a l’exterior. En aquest
cas, volien simular que l’exterior s’interessava per nosaltres. «El
món ens mira», i mentrestant, votem Puigdemont. H
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«Senties al carrer el soroll
dels telers a tota hora»
JULIO CARBÓ

–I es va fer electricista.
–Sí, amb 15 anys, dissabtes a la tarda i diumenges anava amb ell a aprendre’n. Ho
combinava amb tres viatges a la setmana
com a ajudant de xòfer, a la caixa d’un camió vigilant que no ens robessin els paquets. Vaig canviar les mitges pel camió. La
mili em va tocar a Terrassa i vaig estar amb
l’electricista de torn, a la caserna del Bruc,
a Barcelona, i a Terrassa. A l’acabar, l’electricista que em va ensenyar l’ofici se’n va
anar al Brasil i em va deixar els clients. I
amb la meva dona vam obrir una botiga
d’electrodomèstics.
–Sembla que hi havia marge per a tot.
–De feina n’hi havia per a qui en volia. Anaves pels carrers de Terrassa i senties el soroll
dels telers a tota hora. Nosaltres, a la botiga,
que vam tenir 33 anys, vam arribar a donar
feina a 16 persones. Teníem neveres de gel
(un carro venia pels carrers trossos de gel
a 5 pessetes), estufes i després va arribar la
rentadora. La meva dona atenia i jo sortia a
fer instal·lacions. Vaig entrar a totes les fàbriques de Terrassa, on hi havia molta gent
de Morella i el seu entorn que ja eren de la
Montepío de Hijos del Maestrazgo.
–¿Per a què servia la mutualitat?
–Es va crear fa 100 anys perquè no hi havia
Seguretat Social. Aleshores pagaves, una
pesseta al principi i fins a cinc al mes, per
rebre alguna cosa si et posaves malalt o et
feies mal. En cas de defunció, la mutualitat
ho portava tot, en els inicis. Va arribar a tenir més de 500 socis, avui som uns 160.

En aquest triangle fronterer entre Catalunya,
València i Aragó s’hi erigeixen les comarques castellonenques dels Ports, l’Alt i el
Baix Maestrat. A principis del segle passat,
les fàbriques tèxtils que tanta feina havien
donat en aquella zona van iniciar el declivi i molts oriünds d’allà van emigrar a ciutats com Sabadell, Barcelona o Terrassa, on
el tèxtil estava en efervescència. Només a la
ciutat de Terrassa es calcula que hi van arribar entre 2.000 i 3.000 persones, entre elles
els que més tard serien els sogres de Ramon
Daví (Caldes de Montbui, 1928).
–¿El seu primer vincle amb gent del Maestrat
el va fer al conèixer la seva dona?
–Sí. A mi em van portar a Terrassa amb 2
anys, i devia ser l’any 1951 o 1952, en una fes-

ta de les que solien organitzar els gremis en
aquella època, que la vaig conèixer. La meva
història amb el Maestrat i els Ports comença
quan conec Soledad Ferrer. Els seus pares es
van casar a Morella (capital dels Ports) i després del casament ja van venir a treballar a
Terrassa. Aquí hi havia molta feina llavors.
–¿Vostè també treballava en el tèxtil?
–Jo vaig fer de tot. De recollir patates vaig
passar a fer mitges en una fàbrica: 14 hores
al dia, de cinc del matí a vuit del vespre, amb
una estona per dinar. Els diumenges, el meu
pare em feia matinar per anar a la vinya. Així que, quan un dels teixidors de la fàbrica
em va dir que tenia un amic electricista i que
P.8aquell ofici
podia, si volia, anar a aprendre
amb ell, no m’ho vaig pensar dues vegades.

Ramon
Daví Rius

Presideix l’Associació
Cultural el Maestrat
de Terrassa, que fa 100
anys que dóna la mà a
gent provinent del sud.

PER

Carme
Escales

–¿Però avui encara funciona com a mútua?
–Avui ens serveix per mantenir els vincles,
l’arrelament amb la terra d’on va venir la
gent. Paguem cinc euros simbòlics a l’any.
Al febrer fem una assemblea i bàsicament
celebrem festes, com la de la patrona de
Morella, la Verge de Vallivana, al setembre.
D’ella en tenim una imatge a l’església de
la Sagrada Família de Terrassa. Jo fa 57 anys
que sóc a la junta i el meu plaer és poder reunir sempre el màxim de gent possible i
passar-nos-ho bé. El setembre passat, per
celebrar el centenari de la mutualitat que
avui és l’Associació Cultural el Maestrat de
Terrassa, érem 150 persones dinant.
–Els àpats sempre agermanen.
–Sempre. A Les Carenes de Can Turu de
Viladecavalls [el poble on viu] i al Gremi
d’Instal·ladors i Electricistes de Terrassa,
dues entitats en què també he estat, organitzava sopars, berenars i festes per agrupar la gent. H
gentecorriente@elperiodico.com

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 57

O.J.D.: 9286

TARIFA: 992 €

E.G.M.: 88000

ÁREA: 185 CM² - 22%

SECCIÓN: CULTURA

3 Diciembre, 2016

M~ISICACONCIERTOS

LaviolinistagalaAlexandra
Soumm
y Camera
Musicae
Ilenanel Museu
I LLEIDA
I La violinista francesa
Alexandra Soummy la Orquestra Camera Musicae ofrecieron
ayer un concierto en el Museu
de Lleida en el que interpreta-

ron una de las obras de referencia del repertorio clfisico de
cfimara, el Octeto de Schubert.
La artista estfi considerada pot
la crftica francesa comola vio-
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linista con mils proyeccidn de
su generacidn. Estfi previsto que
Soummyla Orquestra Camera
Musicae actfien hoy en elPalau
de la Mtisica de Barcelona.
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Escenari|s
Chamorro, un músic multiinstrumentista (saxo, contrabaix...) implicat en nombrosos projectes jazzístics
peròdequicaldestacarsobretotlaseva incansable tasca pedagògica, que
ha sabut encarrilar especialment a
través de la Sant Andreu Jazz Band.
Sorgidadel’EscoladeMúsicadeSant
Andreu, la SAJB està composta per
joves instrumentistes (entre deu i
setze anys bàsicament) que a més
d’aprendre a tocar aprenen a ser feliços amb la música. (Un incís: els interessats, que no es perdin el premiat
documental de Ramon Tort A Film

Motis i el Joan Chamorro
Quartet al Festival de Jazz de
Granada el 3 de novembre EFE

Amb el fitxatge per una
discogràfica americana,
Motis abandona
el terreny de les
‘promeses’ del jazz

Jazz / Andrea Motis La jove trompetista catalana ha gravat el seu primer disc com a líder
–que apareixerà el 2017– amb el segell Impulse! De moment, el presenta en directe

Trompeta amb impuls
IGNASI MOYA

Eljazz–comelpop,comlaclàssica,el
reggaeoelrock–téelsseuspropismites, els seus referents indiscutibles:
compositors, instruments i instrumentistes,cançons,discos...Entreels
deljazz,und’aquestsnomsfonamentals és el del segell discogràfic Impulse!, lligat sobretot a un dels grans saxofonistes de totes les èpoques: John
Coltrane, i a un àlbum memorable, A
love supreme. I encara que avui no estigui potser en la seva edat d’or, el segell americà, ara en l’òrbita de la multinacional Universal, continua sent
una referència de qualitat per a qualsevol melòman del jazz.
Per això no és notícia menor que
una trompetista barcelonina de vinti-un anys hagi gravat el seu primer
disccomalíderd’unabandaambl’esmentat segell. Emotional dance, firmat per Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet, apareixerà en els primers mesos del proper any (al febrer
sinohihanovetat)ipodemdirqueve
a significar alguna cosa així com la
graduació d’aquesta jove jazzwoman
de carrera precoç, que a més de la
trompeta toca també el saxo i canta.

Unafitadestacableperquèmaiabans
un músic local no havia gravat per a
Impulse!
La de Motis és una carrera com a
mínim singular en aquestes latituds,
on el jazz no és precisament música
de majories i els triomfs adolescents
solen anar associats a fenòmens més
televisius o comercials. Més singular
encara si pensem que la trompeta no
compta entre els seus cultivadors
més destacats amb noms de dona.
Des d’aquest punt de vista, Motis és
gairebé una pionera.
El cert és que la relació de la barcelonina amb la trompeta es va iniciar
una mica per casualitat, ja que quan,
encara una nena, va voler entrar a
l’EscolaMunicipaldeMúsicadeSant
Andreu, els grups dels instruments
més populars (piano, violí...) ja estavenplens,iperaixò–talvegadainspirada perquè el seu pare Ramon havia
tocat la trompeta i en tenia una a casa– va decidir apuntar-se a les classes
d’aquell instrument. I així fins avui.
Hi ha en la meteòrica trajectòria
d’Andrea Motis un nom fonamental,
sense el qual possiblement les coses
no serien com són. Aquest és Joan

les claus

Andrea Motis

KIM MANRESA

L’ESCOLA. Res no és imprescindible, però començar jove ajuda. Andrea Motis va començar aviat
a l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu,
amb sis o set anys, de seguida lligada a una trompeta. I no ha abandonat els estudis, que ara continua, sense presses i malgrat l’èxit, a l’Esmuc.

about Kids & Music sobre aquesta experiència). Aquí és on va madurar
l’Andrea, com a músic sobre un escenari, com a trompetista i, també, com
a vocalista, faceta que li ha aportat
gairebé tanta popularitat com la
d’instrumentista. Amb la veu s’ha
atrevit no només amb els clàssics del
jazz, sinó amb versions que van de
Leonard Cohen a Amy Winehouse o
el Bésame mucho.
A més, amb Joan Chamorro ha
gravat ja mitja dotzena de discos en
diversos formats (quartet, quintet,
big band...) i s’ha passejat per nombrosos escenaris i festivals arreu del
món (del Japó a Sud-àfrica o els Estats Units), entre ells el Festival de
Jazz de Barcelona, al qual tornaran
aquest any i en on no han faltat des de
l’edició del 2011.
Per als seus concerts de presentació d’Emotional dance, Motis s’acompanya d’un quartet selecte en el
qual a més de Chamorro hi ha el pianistaIgnasiTerraza,elguitarristaJosep Traver i el bateria Esteve Pi. Un
combo al qual en el concert de Barcelona s’afegirà el saxofonista Perico
Sambeat, autor d’un dels temes que
s’inclouen al nou disc, gravat a Nova
York i en el qual per primera vegada
Motis ha inclòs també tres temes
propis, a més de cantar en català,
idioma que afegeix al tradicional anglès dels estàndards.
I el futur? Motis ja està pensant,
il·lusionadaamblacomposició,enun
nou disc també amb Impulse! Mentrestant, continuarà gaudint de la
trompeta. |
Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet

L’ORQUESTRA. Prolongació de l’escola, la Sant
Andreu Jazz Band aporta als joves instrumentistes una cosa imprescindible per a qualsevol que
vulgui dedicar-s’hi: la música com a experiència
col·lectiva, amb altres músics i amb el públic.

AUDITORI DE GIRONA. FESTIVAL TEMPORADA ALTA.
4 DE DESEMBRE
PALAU DE LA MÚSICA. FESTIVAL DE JAZZ DE BARCELONA.
16 DE DESEMBRE
TEATRE MUNICIPAL D’ARTÀ (MALLORCA).
18 DE DESEMBRE
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