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La compositora cubana i el pianista toquen a ritme de jazz les cançons cubanes de fa mig segle

Marta Valdés enregistra el seu
primer disc amb Chano Domínguez

Marta Porter
BARCELONA

La compositora
cubana Marta
Valdés, autora de
cançons interpre-
tades per Martirio,
Pablo Milanés, Bo-
la de Nieve i Elena
Burke, es presenta
ara com a cantant
de la mà del gran
pianista de jazz
Chano Valdés i el
seu trio.

D
esprés de passar-se
la vida escoltant
com els altres
cantaven les seves
cançons, boleros i

balades amb aquell to cubà
dels anys 50 no exempt d’un
sentiment jazzístic i que ella
engloba en un gènere musical
que anomena feeling, Marta
Valdés s’ha decidit a enregis-
trar el seu primer disc com a
cantant. O, com explica, l’han
convençut; el pianista Chano
Domínguez, concretament.
“Que vingués Chano a dema-
nar-me que enregistrés el disc
amb ell em va sorprendre, era
com un regal perquè Chano
era el meu músic preferit”.

Un cop enregistrats aquests
dotze temes que conformen Tú
no sospechas –vuit compostos

per ella mateixa i els altres
quatre signats per Piloto y Ve-
ra, René Touzet, Ñico Rojas i
Ernesto Duarte–, la cantant
diu que ja no la podran treure
dels estudis d’enregistrament
ni de la interpretació. “Si no
seguís cantant, me’n penedi-
ria”, assegura ara, i ho confir-
ma a l’anunciar que ha enre-
gistrat un altre disc a Cuba “a
veu i guitarra”, un homenatge
personal a tres compositors
cubans. Valdés, però, assegura
que no se sent com una can-
tant, sinó com una portadora
de la seva pròpia obra.

El pianista Chano Domín-
guez, per la seva banda, ha
pres els temes de Valdés i els ha
donat el toc jazzístic que de-
manaven. “Les cançons de Val-
dés són estàndards llatins dels

anys 40 i 50 i es poden tractar
igual que el jazz”, de manera
que cantant i pianista esta-
bleixen aquell diàleg tan per-
sonal que poden mantenir
aquells qui afronten la música
amb el mateix esperit.

Domínguez, que ja havia
enregistrat un disc amb Marti-
rio que inclou una cançó de la
cubana, va assegurar que
aquests treballs són possibles
perquè, “a més d’interessar-me
què diuen com a cantants,
m’interessa el que diuen com a
persones. S’hi estableix una
relació molt forta que va més
enllà de la musical”.

El disc es podrà escoltar en
directe a Barcelona a primers
de maig, en una minigira que
Valdés i Domínguez faran per
diverses ciutats espanyoles.

JORDI GARCIA

Bernat ens recorda a ‘Que algú em tapi la boca’ l’estilització de la realitat que exigeix fer teatre

T E A T R E

‘Que algú em tapi la boca’

Unes quantes flors
Joaquim Noguero

‘Que algú em tapi la boca’, de Roger Bernat /
General Elèctrica. Direcció: Roger Bernat.
Creació i interpretació: Nico Baixas, Miguel
Ángel González, Juan Navarro, Oriol Rossel
(músic), Jordi Vilches. Sala Tallers del TNC.

Hi poden pujar de peus: aquest serà un espectacle
controvertit. Encara més: és fàcil que sigui un mun-
tatge detestat i presentat com una innegable presa de
pèl, mostra de la ja innegable decadència artística de
la companyia. Però jo, modestament –parin atenció
per si no em deixen repetir-ho–, penso defensar que
no, que –com Bernat ja deia gairebé explícitament a
Flors, i com de fet també anunciava al final de la pri-
mera part d’aquesta trilogia europea– el jove director
sap perfectament el que fa encara que miri de dissi-
mular-ho a les entrevistes amb un posat que és pro-
bablement la causa directa dels seus maldecaps.

Va passar amb Flors i em temo que tornarà a passar
amb Que algú em tapi la boca. Privadament, si més no,
la professió en ple deixava com un drap brut el
muntatge que, o bé deia que era un caos incoherent
i sense sentit (replicable en una anàlisi pas a pas), o bé
deia que era avorrit. Mentida: a mi em va seduir, so-
bretot perquè vaig veure que a més a més feia sentit
de cap a peus; va seduir també Marcos Ordóñez, que
ho va expressar en una crítica que no explicava tant
el muntage com n’expressava i en comunicava els
atractius, però que ho feia radicalment entusiasmat; i,
sobretot, seduïa munts d’espectadors, no pas tots jo-
ves, que s’hi acostaven sense prejudicis i els arribava
sense que fossin capaços d’explicar-se (i molt menys
d’explicar-te) per què. Era simplement una qüestió de
pell, de presència i naturalitat escènica dels intèrprets,
de plàstica, de ritme de l’obra, de control mesuradís-
sim de la mirada de l’espectador amb les posicions
dels intèrprets, amb la possessió del micròfon, amb la
mirada dels companys...

De fet, tant Flors com Que algú em tapi la boca sem-
blaven concebuts com a espectacles de dansa con-
temporània en la seva progressió no per cap lògica
narrativa o temàtica, sinó per enllaçaments formals,
per un joc d’alternances i sobreposicions de solos,
duets, coreografies de grup, etc.; i m’ho semblen
també en el seu ús conscient del cos, jocs de contrac-
cions-relaxacions com a base del moviment, continu-
ïtat a partir de coreografies de contacte, canvis i ca-

racterístiques de l’escena concebuts per qüestions rít-
miques, consciència i exploració del propi cos com a
instrument de l’intèrpret i de la gestualitat quotidiana
com a instrument d’anàlisi i de treball, etc.

Ara bé, això són simplement les formes que Bernat
utilitza per reflexionar sobre les característiques del
fet teatral. A Flors ho feia parlant de l’amor, en la
mateixa mesura que l’amor és un joc de màscares
continu i que el teatre és un exercici de
seducció. Quan General Elèctrica co-
mençava, va agradar perquè la realitat
que ens presentava amb tanta naturali-
tat incloïa la tramoia, l’esquelet, la carn
i la sang, al costat mateix del que expli-
cava. Quan la primera part de la trilogia
acabava amb aquella coreografia “tan
bonica” dient que era el que millor fun-
cionava, Bernat ens recordava l’estilitza-
ció de la realitat que exigeix fer teatre,
una estilització que a Flors i encara més
a Que algú em tapi la boca ha estat portada
al màxim. No és que veiem la tramoia
rere la representació: és que ja només
queda tramoia. Que algú em tapi la boca
reflexiona, doncs, sobre el fet escènic. Per

això delimita l’espai, per això l’explora, per això n’usa
absolutament tots els elements per aparentment at-
zarosos que semblessin d’entrada i per això fa la fili-
grana aquella en què el pal serrat servirà de suport
d’una cabaneta que es munten a escena, com en una
mena de record d’aquell famós clau de Txèkhov que,
un cop portat a col·lació, ha d’acabar servint d’alguna
cosa. Rodó.
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La presidenta de la
cambra europea anima
el Cercle del Liceu a
canviar la seva postura
Redacció
BRUSSEL·LES

Nicole Fontaine, presidenta del
Parlament Europeu, va animar
ahir el Cercle del Liceu a
“superar una actitud passada
de moda i fer un últim esforç
perquè les dones puguin
convertir-se en sòcies.
La presidenta de l’Eurocambra
es va felicitar per les últimes
actuacions de la junta directiva
del Cercle, perquè “proven la
seva sincera voluntat d’obrir de
bat a bat les portes d’aquesta
institució a les dones.
A la nota feta pública ahir,
Fontaine afirma ser conscient
que el Cercle és una entitat
privada i deslligada del Teatre
del mateix nom, però assenyala
que una entitat tan arrelada a
la vida social barcelonina no
pot donar una imatge tan
passada de moda.


