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La cantant nord-america-
na Dianne Reeves (De-
troit, 1956) presentarà
avui el seu últim disc,
Beautiful Life, al Jazz Fes-
tival de l’Estartit, que es va
inaugurar dissabte passat
amb un concert de Marti-
rio & Chano Domínguez
Trio. Reeves actuarà
aquesta nit amb el seu ex-
cel·lent quintet a la plaça
de la Llevantina (22 h, 32 i
24 euros).
Dianne Reeves, una de

les grans renovadores del
jazz vocal a partir dels
anys vuitanta, ha consoli-
dat la seva carrera sobre-
tot en aquest nou segle: ha
rebut un de cada tres pre-
mis Grammy concedits
des de l’any 2001 en la ca-
tegoria de millor àlbum de
jazz vocal. El primer
Grammy el va rebre aquell
any per In the moment. Li-
ve in concert, i en la se-
güent edició va repetir
amb The calling: celebra-
ting Sarah Vaughan. Dos
anys després, el 2004, va
aconseguir el tercer
Grammy amb A little
moonlight, i el 2006 el
quart, amb la banda sono-
ra de Bona nit, i bona sort,
la pel·lícula dirigida per
George Clooney. Ara feia
un lustre que no publicava
cap nou disc i amb Beauti-
ful Life ha aconseguit

aquest any el seu cinquè
Grammy. El seu últim disc
és una autèntica super-
producció, en què han par-
ticipat uns quaranta mú-
sics, inclosos els quatre
que avui l’acompanyaran
–Peter Martin, piano; Ro-
mero Lubambo, guitarra;

Reginald Veal, baix, i Ter-
reon Gully, bateria–, el seu
cosí George Duke als te-
clats i tres joves vocalistes
que estan seguint els pas-
sos de Miss Reeves: Terri
Lyne Carrington, Espe-
ranza Spalding i Gregory
Porter, guanyadors res-

pectivament dels tres pre-
mis Grammy anteriors a
Beautiful Life. En el seu úl-
tim disc, Dianne Reeves
porta al seu terreny clàs-
sics de Marvin Gaye, Bob
Marley, Fleetwood Mac i
Ani DiFranco, com sem-
pre amb molta classe. n
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