Tesi Doctoral:
Tercer corrent jazzístic (third stream): influència en el panorama actual del
jazz a València.
Resum:
La dialèctica entre les escoles de música clàssica i el jazz és un assumpte ja
vell. D'altra banda seria necessari una ressenya històrica davant la incorporació
dels estudis superiors de jazz en el conservatori de València, ja que ambdós
corrents es desenvolupen d’una manera paral·lela mirant-se fins i tot amb recel.
A la segona meitat del segle XX Gunther Schuller va encunyar el terme third
stream per definir una nova estètica a mig camí entre el jazz i la música clàssica
contemporània, que des de principis del segle XXI està arrelant amb força dins del
panorama actual del jazz valencià. Des de l'obra amb conjunts de cordes de Daniel
Flors i David Pastor, l'aproximació al jazz del quintet de metall Spanish Brass
Luur Metalls, les recreacions de l'obra dels compositors impressionistes per Ximo
Tébar i el Daniel Picazo, Diego de Lera, Felipe Cucciardi trio, la inclusió de
noves plantilles orquestrals a les formacions de jazz per Albert Sanz i el seu
Russafa Ensemble, l’eclosió de l’obra simfònica de Jesús Santandreu purament
third stream, la fusió de la música tradicional valenciana amb el jazz de Ramón
Cardo i el jazz coral de gran format de Perico Sambeat, el jazz valencià, com a
símptoma de modernitat, està prenent una nova direcció que reclama un nou
estatus al mateix nivell que la música clàssica de concert.
La principal conclusió d'aquest estudi pretén emfatitzar l'aproximació evident
del nostre jazz local a la música clàssica contemporània en aquesta primera
dècada del segle XXI com a símptoma de modernitat: una aproximació que
coincideix històricament amb la incorporació dels estudis superiors de jazz al
conservatori de Valencia.
Paraules clau:
Jazz, tercer corrent, música clàssica, Gunther Schuller, educació superior,
conservatori de València.
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