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Jaume Vilaseca Quartet edita el seu
cinquè disc, ‘Mumbai’, enregistrat a la
India
El quartet presentarà properament el disc a Barcelona i Madrid

BIBIANA RIPOL

15-03-2010
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‘Mumbai’ (Vania Produccions/Discmedi, 2010) és el cinquè treball discogràfic de
Jaume Vilaseca Quartet i el primer enregistrat en directe, en aquest cas a l’Índia.
Després de ‘Fotografies’ (1999), ‘Aquí i allà’ (2002), ‘World Songs’ (2005) i ‘Jazznesis’
(2008), amb ‘Mumbai’ el grup liderat pel pianista Jaume Vilaseca celebra el seu Xè
aniversari.
10 anys de trajectòria que han portat al grup per nombrosos festivals de jazz tant a
nivell nacional (Lleida, Almeria, Madrid, Grec, MMVV) com internacional (Manizales,
Barranquilla, Mèxic D.F., Beijing, Shanghai, Penang, Manchester, Agadir, Casablanca,
Rabat, Brussel·les, entre d’altres) i que ara, desde el cim de ‘Mumbai’ els permeten
observar el llarg camí recorregut.
Un camí amb el qual el quartet ha deixat ja clar que combinant composicions originals
amb versions es pot reinventar un jazz proper i alhora universal, que beu de diferents
fonts: del jazz-fussió, del flamenc i de la música llatina i brasilera.
Mumbai és com es coneix localment la ciutat de Bombai, capital de l’estat federal de
Maharashtra a l’Índia i la més important ciutat portuària del país. Mumbai és també el
principal centre econòmic de l’Índia i allotja la industria cinematogràfica més potent
de tot el món.
El disc va ser enregistrat en directe al Blue Frog Jazz Club de Mumbai (India) el 8
d’abril de 2009 i una de les peces, ”Circles”, es va enregistrar un dia més tard amb la
col.laboració d’un convidat de luxe, Ravi Chãry, sitarista de renom internacional i
músic habitual del percussionista Trilok Gurtu. El disc es va mesclar i masteritzar
posteriorment als Estudis Oido de Barcelona a primers de 2010.
Totes les composicions són noves i originals, temes càlids, plens de colors que obren
les seves portes al joc, a la improvisació i a la llibertat. Un disc que consolida una de
les formacions catalanes amb més projecció internacional.
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