
DISCOS I LLIBRES  |  MÉS QUE CLÀSSICA

ARNAU OBIOLS
Projete Pirene
(Aladid Records, 2013)

CINE Y JAZZ
Carlos Aguilar 
(Cátedra, 2011) LLIBRE

GEORGE GERSHWIN
Rhapsody in Blue
(Bellaterra, 2013) CD-LLIBRE

Pol Omedes, trompeta i fiscorn. Pau Solsona, piano. 
Emily Smejkal, contrabaix. Arnau Obiols, bateria.

El bateria de la Seu d’Urgell Arnau Obiols és un dels mú-
sics que, després de cursar el grau superior a l’ESMUC, 
estan presentant actualment propostes interessants, ar-
relades i fresques a parts iguals, amb una clara denomi-
nació d’origen i una altura artística que les fa presenta-
bles arreu del món. És el cas del graller i clarinetista 
Manu Sabaté i el seu projecte Inxa Impo Quartet, que du 
la gralla a nous terrenys expressius en companyia —entre 
altres— del mateix Obiols; o com la feina que Jaume Agu-
za està fent amb la colla grallera de Reus Canya d’Or abor-
dant tota mena de repertoris, de la música antiga a la fan-
fara balcànica. Tots aquests són exemples de joves músics 
catalans, més ben preparats que mai i decidits a dir-hi la 
seva i a incidir en la tradició musical autòctona.
 En el cas d’aquest Projecte Pirene, hi conflueixen di-
versos elements que el fan un àlbum especialment inte-
ressant. D’una banda, tot el corpus de tonades de tradi-
ció oral que s’han cantat a pobles i masos del Pirineu, i 
que Obiols, de la mà de gent autoritzada com la seva pa-
drina o com Artur Blasco, ha conegut de ben petit. De 
l’altra, tota la sofisticació, riquesa harmònica i possibi-
litats d’arranjaments d’aquest llenguatge global que co-
neixem com a jazz. A partir d’aquests dos pilars, el jove 
bateria i el seu quartet aixequen una obra original, que 
pren melodies cantades amb segles d’història (fonamen-
talment balades narratives: “La Dama d’Aragó”, “La por-
querola”) i les reformula en clau instrumental envol-
tant-les amb l’elegància dels estàndards jazzístics i dei-
xant espais generosos per a la lliure improvisació. Som 
davant una nova tendència en la música d’arrel popular? 
El temps ho dirà. De moment, el quartet d’Arnau Obiols 
i Inxa Impro Quartet passaran aquest gener per la sala 
Jamboree de Barcelona en un nou cicle de ‘jazz aborigen’. 
Tot un símptoma. Jordi Martí

Melòmans i cinèfi ls tenen en 
aquest volum un fantàstic espai 
de trobada. Organitzat com un 
diccionari amb entrades ben es-
crites i ben documentades, l’his-
toriador i novel·lista Carlos Aguilar 
repassa i comenta exhaustiva-
ment la relació –no sempre fluïda– 
entre dues arts que es van forjar a 
final del segle XIX i que van marcar 
la pauta de la cultura popular al 
llarg del segle XX: l’anomenada 
música jazz i el cinema, dues dis-
ciplines que van començar a 
prendre forma pels marges de la 
societat i de la cultura oficial i que 
avui són perfectament respecta-
bles. Pel·lícules llegendàries com 
Sed de mal (1958) i West Side 
Story (1959), artistes dels sons i 
les imatges com Duke Ellington i 
Orson Welles, cineastes afeccio-
nats al jazz i practicants entusias-
tes com Clint Eastwood i Woody 
Allen... Tots van passant per un lli-
bre que funciona perfectament 
com a manual de consulta, però 
que també sap establir un relat 
suggerent sobre les interrelacions 
i els jocs d’influències que es van 
anar establint –més puntualment 
que no pas regularment– entre jaz-
zistes i indústria del cinema. J.M.

Sílvia Vilarassa, narració. 
Daniel Ligorio, piano. 

El 1924 un jove George Gershwin 
va escriure, en pocs dies i per en-
càrrec, Rhapsody in Blue, compo-
sició concebuda per ‘legitimar’ el 
jazz al costat de la música culta 
europea i obra que acabaria sent 
un dels títols més populars i refe-
renciats de la música del segle XX. 
Encantadora amalgama d’elements 
clàssics i jazzístics, Rhapsody in 
Blue és el nucli d’aquest preciós 
CD-llibre editat per Bellaterra i 
adreçat especialment als nens i 
nenes, que poden endinsar-se en 
les subtilitats gershwinianes de la 
mà de dos gatets, en Vladimir i la 
Mèlia, que recorren els carrers i lo-
cals de la Nova York dels esbojar-
rats anys vint. Aquests són els 
protagonistes del conte amb il-
lustracions d’Ed, que es comple-
menta també amb una sèrie de re-
tallables per pintar i amb la seva 
versió narrada al disc, amb les pa-
raules de Sílvia Vilarassa superpo-
sades al pianista Daniel Ligorio, 
que va desgranant els motius de 
la singular rapsòdia. A més, el disc 
inclou, després del conte, una in-
terpretació de l’obra a piano sol 
pel mateix Ligorio, interpretació 
aquesta que no només apreciaran 
els nens, sinó també les oïdes me-
lòmanes. J.M.
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