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Superherois de la fusió
Chick CoreaSteve Gadd
Band
Intèrprets:Chick Corea, piano
i teclats elèctrics; Steve Gadd,
bateria; SteveWilson, saxòfon
soprano, alt i flauta; Lionel
Loueke, guitarra i veu; Carlitos
del Puerto, contrabaix i baix
elèctric; Luisito Quintero,
percussió
Lloc i data: Palau de laMúsica
(9/XI)

KARLES TORRA

Entre el 1975 i el 1981, el gran
bateria Steve Gadd va ser un

dels col∙laboradors habituals de
Chick Corea, apareixia en al
menys cinc àlbums del prolífic
pianista, entre ells l’emblemàtic
My spanish heart. Avui dia,
aquests dos superherois de la
fusió han tornat a trobarse com
a colíders d’un sextet sense
fronteres, en el qual figuren el
fenomenal guitarrista i cantant
africà Lionel Loueke, dos asos
del ritme com el contrabaixista
cubàCarlitos del Puerto i el per
cussionista veneçolà Luisito
Quintero, a més del bon saxofo
nista nordamericà Steve Wil
son. Junts han gravat Chinese
butterfly, un disc doble que con
té sis originals de nou encuny

del mestre Corea, així com una
versió de JohnMcLaughlin i tot
un clàssic coreà com Return to
forever reconfigurat per a
l’ocasió.
Encara que els temes de Chi

nese butterfly van conformar
majoritàriament el repertori de
la sessió, Corea i Gadd van obrir
la veda recordant l’àlbum My
spanish heart a través d’una ex
tensíssima i electritzant versió
deNight streets, que va propici
ar el lluïment de tots els solistes
en clau de latin jazz fins a des
embocar en una descàrrega per
cussiva de mil dimonis. Amb
Corea tocant l’esquellot i Quin
tero a les pailas, Steve Gadd va
realitzar una portentosa exhi
bició, combinant la seva impres
sionant tècnica amb una força i
una flexibilitat admirables. Ja
en un pla més acústic i tranquil,

a continuació, Corea ens va en
lluernar amb la seva mestria
pianística a propòsit de Sere
nity, una de les preciositats pre
sents en el seu noumaterial que
va estar acompanyada dels bons
oficis de Loueke com a cantant.

Jugant al contrast amb gran
saviesa, el sextet després
va abordar Chick’s chums, un
fantàstic regal de John
McLaughlin al seu vell amicCo
rea i que va desencadenar un

veritable vendaval de jazzfunk,
amb les irresistibles interven
cions solistes deLoueke a la gui
tarra elèctrica i Wilson al saxo
soprano. Ja en la part final, el
sextet va tornar a canviar de re
gistre a la recerca de les con
fluències entre el jazz i la mú
sica clàssica contemporània, re
cuperant Quartet n. 1 gravat per
Corea i Gadd a començaments
dels 80. Abans d’arrodonir la
sessió a cavall d’una fabulosa
versió de Return to forever, amb
tocs de “free”, passatges de jazz
progressiu i un aire brasilerit
zant, en el que podríem anome
nar la mare de totes les fusions.
Amb el públic dempeus i aplau
dint d’allò més, els músics van
tornar a escena per rematar el
seu extraordinari concert amb
un festiu Spain convertit en cor
multitudinari.c

CRÍT ICA DE JAZZ

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Una època intensa i
tambédolorosaper a
Cesc Gelabert, que
recala aquesta set
mana al Lliure de

Gràcia amb aquest solo fascinant i
surreal que ésEscrit en l’aire (Gela
bertdansaNovarina), elaborat amb
l’escriptor i pintor francès Valère
Novarina, les paraules del qual ser
veixena l’espectacle, i ambelmala
guanyat director teatral Moisès
Maicas,queeljunypassatesvallan
çaralesviesdelmetro.“M’hesentit
estranyíssimtornantaassajar lape
ça sense ell. Ésmolt dolorós”, reco
neix.L’art, ladansa, el llibrequees
tà escrivint, la política cultural i el
procés.De tot enparla, el degàde la
dansa a Catalunya, un artista en in
vestigació constant que enyora, i
amb raó, l’eclosió dansística de la
Barcelona de la transició. Gelabert
janotéestudi,niajudaestableaCa
talunya, ni tan sols la residència
simbòlica al Teatre Lliure li garan
tiacappresènciaa laciutat.Elsseus
projectes sorgeixen, ara mateix, a
l’estranger...

Si li donen a escollir entre una
setmana al Lliure de Gràcia i dos
diesaldeMontjuïc,quèagafa?
El millor és ballar per a una sala
plenaoperatrespersones;elqueés
difícil és treballar per a mitja sala.
Quan la sala és plena comença a
funcionar com un animal; un ésser
que va ja per sobre de tots, del
públic i de mi mateix, i això és in
teressant: l’energia que es crea és el
fet col∙lectiu. Estem tots intercon
nectats, i quan entens que les coses
funcionen en col∙lectiu es crea una
dimensió nova. Així que depèn de
lesobres:peraaquest solo lasalade
Gràcia és perfecta: queda millor
quequanelvaig feraMontjuïc.

Per què es va fixar en un crea
dor contemporani com Nova
rina?
Totneixdelamevaobsessió,aquest

mantra que continuo repetint: la
potència d’un moviment ve de
l’emoció que sento i de les paraules
que m’omplen, de les ments que
m’omplen. La tragèdia i la virtut de
la dansa és que les paraules estan
velades pel meu cos. Les emocions
nodeltot;lespercepspelllenguatge
del cos. Però no té ni la virtut ni el
defecte de la paraula, perquè està
velada.Semprehesomiatquemen
treballavaelpúblicanavaescoltant
paraules que m’omplien. Xerrant
amb enMoisès, que ja havia fet al
tresobresambValère,emvapropo
sar de fer alguna cosa junts. Valère
diualgunade lespossiblesparaules
que jo diria quan ballo, però amb
qualitat poètica. És comuncompo
sitor de la paraula, les seves obres
sóncomconcerts. Jovull donarpa

raula al moviment i ell vol donarli
cosa laparaula...

Va passar dos anys treballant
ambMaicas iNovarina...
Per mi ha estat molt dur que en
Moisès hagi mort de sobte, no ho
entenc. Havíem passat dos anys
molt units i ara treballàvem en un
altreprojecte.Nome’nvaigadonar.
Eraunapersona summament ama
ble, afectuosa, respectuosa, tossu
da... però la seva tossuderia no ana
va mai per davant de l’amabilitat i
del seu amor per aquesta professió.
He passat molt de temps amb ell,
aquests dos anys. Es va iniciar un
llarg procés, perquè aquest espec
tacle és ungran treball en equip. La
paraula, la música, la llum, el ves
tuari;nosapsdironacabaunacosai
oncomença l’altra.

És la primera vegada que té
vostèuntext tan llargperdir.
Delqueestic content ésqueésdan
sa i és teatre, però no és dansatea
tre.Estàenunpuntcuriósihasorgit
fruit del treball amb tothom. Hi ha
frases de tots els textos de Valère,
escollides per enMoisès. I després
n’hi demanàvem d’altres que tin
guessin a veure ambalguna cosa en
concret. Com ara... “Hi ha a la sala
algun animal vestit d’home proveït
d’orelles atentes que transmetin al
cervell senyals nous?” L’obra ha
adquirit uncaràcter sintètic i espot
aplicar a moltes situacions, com
l’actual.Ambtot el queestàpassant
a Catalunya, el que necessitem és
escoltar, i que hi hagi idees noves.
Jo m’he dedicat sempre a treballar
per la cultura catalana perquè és el

lloc en què he caigut al món. I vull
una cultura catalana comunicada i
oberta al món. Avui hi ha massa
emoció imassaastúcia.Necessitem
no oblidar l’emoció, però sí condu
irla ambsaviesa, una saviesadesti
nadaalbécomú.

Quinpapercreuquetélacultu
raaramateixrespectealprocés?
En el fons té a veure amb la identi
tat, la permanència d’aquesta enti
tatcultural. I jo,comaartista,elque
hede ferésalimentarhobé, això.

La política cultural que es duu
atermequinrespecte limereix?
No estic content. La magnífica
oportunitat quevanserels vuitanta
inorantanos’hautilitzatperconso
lidar les estructures de la dansa. Jo
sempre parlo de patrimoni coreò
graf i model de ballarí. Però s’han

posatmoltsdinersenpedres inoha
està equilibrat amb els que tenim
per omplir de contingut aquests te
atres.Elscreadorsaquítenimenco
mú una sensibilitat, una tendència,
unatemperatura.Peròvaspelmóni
diusquevensdeBarcelona i encara
hasd’explicarqueno fas flamenc.

Què persegueix aquest llibre
quetéenmarxa?
Semprehevolgutferunllibresobre
lesmeves ideesdedansa.Nonomés
comaformad’art, sinócomaforma
d’habitar el cosambel cor i lament.
La meva obsessió és explicar les
cosesdemanera sintètica i senzilla.
Es fa art com un somni compartit
ambel públic, en estat de vigília. La
dansaésunexperiènciapsicofísica.
I jo només vull fer de catalitzador i
compartir elquehecomprès.

MikhaïlBaríxnikov li haviade
manatunaaltracoreografia...
Sí, emva trucar.Peròper l’edat s’ha
trobatuncanvi físic que l’hi dificul
ta i no es veu ambànimde compro
metres’hi. Al final ell em produeix
i ballaré jo. Estrenem al seu centre
deNovaYorkel2018.c

XAVIER CERVERA

Gelabert fotografiat ahir als carrers de Barcelona

“Vull una cultura catalana
comunicada i oberta almón”

Cesc Gelabert, coreògraf i ballarí, actua al Lliure de Gràcia amb ‘Escrit en l’aire’

EL SUÏCIDI DE MOISÈS MAICAS

“Ésmoltdolorós,noho
vaigveurevenir; era
tanamable... teníem
unaltreprojecte junts”

LA SITUACIÓ A CATALUNYA

“Massa emoció i
astúcia; necessitem
que l’emoció la
condueixi la saviesa”

ENTREVISTA

Aquests dos
superherois de la fusió
han tornat a trobarse
com a colíders d’un
sextet sense fronteres




