
Patáx, la passió i energia del jazz, 
el flamenc i la música afrocubana

S
i ens endinséssim de 
ple en la història del ja-
zz, veuríem que a mit-
jans i finals de la dèca-

da dels 60 del passat segle, van 
començar a experimentar-se 
canvis substancials en aquest 
gènere de música que és més 
una manera d’entendre la vida, 
de sentir el seu batec. Les millo-
res tecnològiques van donar pas 
a una major experimentació so-
nora i rítmica, fruit al seu torn 
de la inquietud d’una genera-

El conjunt madrileny actuarà a la sala de cambra de 
l’Auditori el 2 de juny dins del cicle ‘Auditori Jazz Club’

ció de músics que van voler ex-
plorar totes i cadascuna de les 
possibilitats del jazz, provocant 
així una fusió d’estils que se-
gueix, encara avui, impregnant 
a músics i intèrprets.

El jazz no va romandre aliè 
al moviment hippie i de la con-
tracultura. El substancial canvi 
de mentalitats va provocar cert 
trencament amb qualsevol cà-
non. Es va buscar amb especial 
afany la llibertat interpretativa i 
creativa, i gràcies a això músics 

com Miles Davis van ser capaços 
d’imaginar i concretar el fet que 
era possible crear altres sons i 
harmonies. L’era de la fusió ha-
via començat, i al costat del ge-
ni van aparèixer altres éssers in-
quiets capaços d’enlluernar amb 
el seu desvergonyiment.

Herbie Hancock, Wayne Shor-
ter, Joe Zawinul, Chick Corea... 
Ells van donar veu a una nova 
era del jazz en la que grups com 
Weather Report encarnarien a 
la perfecció aquest estil desenfa-

dat, híbrid i experimental, atre-
vit i fresc, crucial. Va ser una 
època en la qual es va buscar la 
barreja, i en l’actualitat hi ha en-
cara conjunts que persegueixen 
aquest repte, i el depuren fins 
arribar a cotes sorprenents.

Un exemple d’aquesta nova fu-
sió és la que trobem en el grup 
Patáx, que amb la seua barreja 
de flamenc, salsa i jazz han acon-
seguit crear un espectacle en viu 
que molts consideren «d’infart». 
Ells van posar la seua mirada i 
van escoltar amb delit a Weather 
Report i Chick Corea, a l’Elektric 
Band i a Frank Zappa, a Hancock 
i Zawinul... Es consideren he-
reus directes del jazz d’Irakere, 
de Wayne Shorter i el Miles Davis 
més avantguardista, d’Hermeto 
Pascoal i, com no, del gran entre 
els grans, Paco de Lucía.

Si alguna cosa destaca del con-
junt madrileny és, precisament, 
aquesta comunió entre el fla-
menc i el folklore afrocubà. Di-
guem que és el «ingredient clau» 
en aquesta «complexa i màgica 
recepta» que ha convertit a Pa-
táx en un dels més prometedors 
projectes europeus de jazz i fusió 
avui dia. I no ho diu un servidor, 
no, sinó la crítica més avesada en 
aquests territoris sempre inhòs-
pits però extraordinaris del jazz.

Dissabte que ve, 2 de juny, 
l’agrupació que lidera el percus-
sionista Jorge Pérez actuarà a la 
sala de cambra de l’Auditori i 
Palau de Congressos de Castelló 
amb motiu del cicle Auditori Jazz 
Club per demostrar que ara per 
ara són l’expressió més fresca, sor-
prenent i cosmopolita de la nova 
generació del jazz espanyol, amb 
una varietat sorprenent i amb 
aquest toc associatiu de músics 
de diferents nacionalitats però 
que entenen i estimen un mateix 
llenguatge, el de la música. Segur 
que el seu concert en directe con-
vidarà al públic assistent a viure 
una experiència única provocada 
per aquesta explosió de passió i 
energia amb la que afronten totes 
i cadascuna de les seues presèn-
cies sobre l’escenari. H

Eric Gras

Cosmopolita. El grup està format per diversos músics de diferents nacionalitats, la qual cosa enriqueix el seu so i les seues actuacions en directe.

MEDITERRÁNEO

L’agrupació que 
lidera Jorge Pérez 

és un dels més 
prometedors de 
l’escena actual

altres concerts

General Lee, al Four Seasons
Divendres que ve, 1 de juny la 

sala Four Seasons Sixties de la 
capital de la Plana rebrà la visita 
de General Lee. La mítica banda 
dels anys 90 torna a la carretera 

Q després de 20 anys amb més ca-
bells blancs i més taules per pre-
sentar el seu nou treball ‘He naci-
do ayer’. El concert començarà a 
partir de les 19.00 hores.

Cicle Auditiva, 
el 2, a Vila-real
Dissabte que ve, 2 de juny, la sa-

la Japan de Vila-real acull una nova 
sessió del cicle de música emergent 
‘Auditiva’. Actuaran els grups Khi-
mer, Boneflower i Gaura Devi.

Q

Coral Vicent 
Ripollés

La coral més longeva de Castelló 
celebra enguany el XL aniversari i ha 
preparat un entranyable concert el 31 
de maig, a l’Auditori de Castelló, amb 
obres de compositor John Rutter.

Q

Heatwaves + Las Infrarrojas, el 2
El 2 de juny, las chicas toman 

el Four Seasons i ho fan per arra-
sar. Heatwaves —a la imatge— 
arriben amb nou treball sota el 
braç i, al costat d’ells, les alacan-

Q tines Las Infrarrojas, amb el seu 
rock’n’roll amb aires dels grups 
pop de noies dels 60. El doble 
concert tindrà lloc a partir de les 
19.00 hores.

Diumenge, 27 de maig de 2018
el Periódico Mediterráneo 05música

Impreso por Isabel López García. Prohibida su reproducción.


