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Balades per a
piano i guitarra
 El pianista dominicà Michel Camilo i el guitarrista flamenc Tomatito s’han reunit

per tercera vegada per gravar el disc ‘Spain forever’, en el qual mostren el seu costat
més romàntic amb temes com ‘Cinema Paradiso’ o ‘Manha de Carnaval’
Concha Barrigós
EFE

A Michel Camilo i Tomatito els
ha sortit el tercer disc que graven
junts, ‘Spain forever’,«translúcid,
vellutat, lluminós, ple de matisos
i, sobretot, romàntic», i per això es
mostren convençuts que la seva
«banda sonora» de balades «emocionarà» el públic.
Primer va ser ‘Spain’,el 1997;
després, el 2006, va arribar ‘Spain
again’ i ara, «després dels deu
anys de rigor», ‘Spain forever’,l’únic gravat i produït a Espanya i que
presentaran davant del públic el 18
de novembre al Palau de la Música de Barcelona. ‘Agua e vinho’,
d’Egberto Gismonti; ‘Our spanish
love song’, de Charlie Haden; ‘Oblivion’,d’Astor Piazzolla; ‘Gnoissiene’,d’Erik Satie; ‘Cinema Paradiso’
i ‘Love theme cinema’, d’Ennio
Morricone; ‘Nuages’, de Django
Reinhardt; ‘Manha de Carnaval
(Black Orpheus)’,de Luiz Bonfa;
‘About you’,de Michel Camilo i ‘Armando’s Rhumba’,de Chick Corea,
són els deu temes que composen
la seua nova aventura.
«És veritat que el públic ens ho
reclamava des de fa deu anys i era
una oportunitat de trobar un nou
llenguatge musical i conèixer-nos
una mica més, encara que des
que vam començar, fa 18 anys,
cada temporada fem una gira
junts», explica el pianista dominicà
(1954 ), resident a Nova York des
de fa dècades. José Fernández Torres, «Tomatito» (1958) reivindica
que ell és un guitarrista rítmic,
«amb caràcter, impulsiu», però
que també estava convençut que
calia «llençar-se sense
paracaigudes» i «ensenyar la part romàntica».
El disc
es va començar

a gestar en l’últim Festival d’Ischia,
a Itàlia, quan Camilo va escoltar en
un recés a Tomatito tocar Cinema
Paradiso, que s’havia après quan
va participar al Festival Internacional de Curts d’Almeria. «En
aquell moment el trompetista
Paolo Fresu va treure la trompeta
i va ser tan gran que vam començar a pensar en el nou disc com si
fos una banda sonora. Després va
venir ‘Manha de Carnaval’ i vam
encadenar amb ‘Oblivion’ de Piazzolla, el ‘Bach’ del tango, i vam crear un ambient molt passional», recorda el dominicà. Gairebé «naturalment» va aparèixer ‘Agua e
vinho’,que ﬁns ara sempre s’havia
tocat amb dues guitarres, i ‘Our
spanish love song’, que els encanta perquè és un homenatge a
Haden. I ‘Nuages’ «va entrar» perquè la van tocar al Festival de
Jazz de Marsella amb Paco de Lucía assegut a primera ﬁla i va ser
«una vivència d’aquestes que no
s’obliden».
Els sons del piano de Camilo i
els de la guitarra ﬂamenca de Tomatito s’han trobat «de manera
molt natural», tant que van trigar
només una setmana a gravar el
disc, cosa que potser explica que
«amb l’edat» s’han anat posant
«més i més sucosos», riuen.
«Per què no havíem de fer un
disc així? Doncs clar que sí. El romanticis-

me, els silencis, el menys és més...
No tot han de ser baralles. Ha estat complicat frenar però, sobretot,
com frenar i esperar a l’altre, però
aquí hi ha el resultat», sintetitza el
guitarrista «Hem passat totalment
de la bulla. Venim de tocar gran i
ara és el temps d’una altra cosa. A
mi m’agrada i a la gent sensible li
agrada, aquí i a Valladolid», sentencia Tomatito.
Per Camilo, autor, entre d’altres,
de la banda sonora de la pel·lícula ‘Two much’, és important «perdre la por a aquesta part d’un
que mai s’ensenya» i en els temes
que han triat, «gravats moltes vegades» per molts músics abans
que ells, aporten «el puntet d’originalitat» que suposa haver deixat
en cada moment que «l’altre» s’expressi, que tingui el protagonisme.
«Cal expandir el territori de cadascú. Si jo m’hagués quedat «en
allò meu», hagués estat salser o
merenguer, però m’he dedicat al
jazz, actuo a Broadway, faig bandes sonores i discos amb Tomatito. D’això va la vida», resumeix Camilo.
«Però tu saps llegir música i jo
no (replica
Tomatito).
Jo sóc

ELS 5 MÉS VENUTS

ESPANYA

1=
La montaña rusa
Dani Martín

2▲
Delta
M Clan

3
El círculo
Kase O

4
Gracias
Gemeliers

5▲
Keep me
singing
Van Morrison

REGNE UNIT

1=
Sobre aquestes
línies, la portada
de Spain forever; a
baix, Michel Camilo
(a l’esquerra)
i Tomatito.
guitarrista ﬂamenc, he après tocant davant de les portes de les cases, no estudiant, i això em surt
pels dits. Jo ja sé que sóc diferent,
no he de fer res de nou per demostrar-ho. El meu so és aquí
menys dur però tinc una escola de
guitarra que no puc amagar ».
En aquest sentit, Tomatito comenta que ha estat un any preparant el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo,
per estrenar-lo al 2018.
«Han estat 20 anys amb
Camarón i després, malauradament, em vaig
haver de fer solista. Jo no
sé llegir música així que
m’ho he hagut d’aprendre amb un clàssic davant de mi i jo seguintlo, però ha estat una feinada», revela rient.

Following my intuit
Craig David

2=
22, a million
Bon Iver

3=
My universe
The Shires

4=
Keep me
singing
Van Morrison

5=
A moon shaped
pool
Radiohead

ESTATS UNITS

1▲
A seat at the table
Solange

2▲
22, a million
Bon Iver

3
Views
Drake

4
Suicide Squad:
The Album
Diversos

5▲
The getaway
Red Hot Chili
Peppers

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

TV3-Catalunya Experience
26-10-2016
En aquest capítol del programa Catalunya Experience la presentadora Ivana Miño
acompanya la "foody" i presentadora de televisió Àngela May. El capítol comença amb
una visita al Palau de la Música Catalana, acompanyades per l’arquitecte Lluís
Domènech, net de Lluís Domènech i Montaner. Amb imatges espectaculars de l’interior
del Palau rodades amb drons, la visita inclou una actuació dels Falcons de Vilafranca i
els cors de l’Orfeó Català. Minuts 02:20-11:07
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/catalunya-experience/angela-may/video/5626451/
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PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Fiat Lux de Joan Guinjoan
OCTUBRE 26, 2016 ACTUALITAT

Temporada 2016-2015 de Palau 100

El passat 21 d’octubre el Palau de la Música Catalana va acollir l’estrena de “Fiat Lux”
de Joan Guinjoan, en el marc del Cicle de Palau 100 amb l’Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu sota la direcció de Joan Pons.
“Fiat Lux”, la darrera creació de Joan Guinjoan es un poema simfònic d’un sol
moviment dedicat a Josep Pons, i que com el títol indica suposa un homenatge a la
llum. És la tercera obra que Joan Guinjoan dedica a la ciència formant una trilogia amb
“Verbum. Genoma in musica”, i “Sincontró Alba, Tercera Simfonia”. Totes són
encàrrecs del doctor Francesc Ferrer, el president de la Residència d’Investigadors.

http://elbinari.com/actualitat/fiat-lux-de-joan-guinjoan/

27/10/2016

Fiat Lux de Joan Guinjoan – El Binari – El Cronista Musical

Pàgina 2 de 6

Fial Lux neix l’any 2015, any Internacional de la Llum. Buscant inspiració per la seva
obra, Guinjoan va descobrir dos llibres sobre la llum del poeta Antoni Clapés que li va
agradar molt. Per això va demanar a l’escriptor que li preparés un text no gaire llarg,
sobre el qual basaria la nova composició. En el poema surten reflectides les vivències
que Guinjoan va compartir amb el poeta: els records d’infantesa i joventut, el treball al
mas de la família, el contacte amb la natura, la llum i les tempestes de l’estiu, aquell
acordió que va iniciar-lo en la música… Diu Guinjoan que “no és música descriptiva,
però sí que segueix el poema”. L’obra té un sol moviment i, com en peces anteriors, el
compositor cita Soupir, la primera de les cançons que formen els Trois poèmes de
Mallarmé de Ravel. Aquesta vegada, a més, hi han incloses referències d’obres seves
anteriors, cosa que no havia fet mai fins ara, com Trencadis o Ab origine.
Pel que fa al títol, vol ser un homenatge a la llum, i també amaga un desig: “que surti la
llum, que s’aclareixi tot”, en relació amb els escàndols i la situació actual, social i
política. El músic voldria que els oients “tinguessin curiositat i interès per les coses
noves músiques” i que es fixessin sobretot en els colors de l’orquestra. Obra original i
amb interessants textures orquestrals, amb un gran ventall de colors timbrics.
A més de Fiat Lux, l’Orquestra va interpretar a la primera part el Preludi i Liebestod de
Tristan und Isolde de Richard Wagner, i el Concert per a trompa núm. 2, en Mi bemoll
major op. 132 de Richard Strauss, interpretat a la part solista pel trompista Martin
Owen. Owen està considerat com un dels millors trompistes i actua com a solista amb
alguns dels millors grups de cambra en els festivals de més prestigi. Actualment és
trompa principal de la BBC Symphony, després de ser-ho durant deu anys de la Royal
Philharmonic Orchestra, i la temporada 2012-2013 de la Berliner Philharmoniker.
A la segona part es va interpretar Fiat Lux de Guinjoan, i uns fragments orquestrals de
Götterdämmerung de Richard Wagner, obra que coneix bé l’orquestra i Josep Pons, ja
que la van interpretar la temporada pasada al Gran Teatre del Liceu.

http://elbinari.com/actualitat/fiat-lux-de-joan-guinjoan/
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L’OBC i Gil Shaham

ENTRADAS RECIENTES
Fiat Lux de Joan Guinjoan
L’OBC i Gil Shaham
Apollon Musagète Quartett al Palau
L’OBC i Titanic
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