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Mor Jimmy Fontana, cantant d’‘Il mondo’ i ‘Che sarà’
El músic Enrico Sbriccoli, conegut popu-
larment amb el nom de Jimmy Fontana,
va morir ahir als 78 anys. El compositor,
baixista i cantant, que va viure la seva èpo-
ca d’or als anys 60, serà recordat per haver
interpretat un dels grans èxits de la can-
çó italiana, Il mondo, i com a autor de la
cançó Che sarà que van interpretar José

Feliciano i Ricchi e Poveri. Va iniciar-se en
el món de la música a través del jazz i va ser
aleshores quan va adoptar el sobrenom de
Jimmy Fontana en homenatge al saxofo-
nista Jimmy Giuffre. Ennio Morricone va
ser qui va recomanar a les discogràfiques
aquell músic d’aspecte tímid amb ulleres
de pasta, i gràcies a això va iniciar a finals

dels 50 una carrera en solitari. El 1967 l’àl-
bum La mia serenata va ser escollit disc de
l’estiu a Itàlia i el 1970 va tornar a triomfar
amb L’amore non è bello (se non è litigare-
llo). També va protagonitzar pel·lícules
musicals com La voglia matta (1962) i
Quando dico che ti amo. Fontana va con-
tinuar cantant fins aquest mes d’agost.

L’islandès Arnaldur Indridason, premi RBA de novel·la negra
LAURA SERRA

BARCELONA. Consolidat com un re-
ferent de la novel·la nòrdica, l’islan-
dès Arnaldur Indridason va rebre
ahir el setè premi RBA de novel·la
negra per El pasaje de las sombras,
una obra que s’editarà a l’octubre en
castellà i mesos després en català.
L’autor abandona en aquest llibre el
seu inspector fetitxe, Erlendur Sve-
insson, i situa l’acció en dos plans
temporals, l’actualitat i els anys 40,

quan Islàndia va ser ocupada per les
tropes aliades, primer britàniques i
després nord-americanes. El prota-
gonista és un policia retirat que in-
vestiga la descoberta anys enrere
d’una noia estrangulada a Reykjavík,
darrere del Teatre Nacional, que lla-
vors servia de centre d’aprovisiona-
ment de l’exèrcit. L’escriptor Loren-
zo Silva, membre del jurat, destaca-
va que l’obra, a més de ser un precís
mecanisme de rellotgeria, mostra la
tensió que genera la globalització

entre la tradició rural islandesa i els
elements propis de la modernitat.
Indridason, que rebrà els 125.000
euros del premi, va defensar el poder
de la novel·la negra per explicar un
territori –ell aposta pel realisme so-
cial, la “gent normal que està en cir-
cumstàncies anormals”, diu– i fins
i tot per mantenir la pròpia cultura:
escriu en una llengua que parlen sols
300.000 persones, però l’han tradu-
ït a 50 idiomes i ha venut 10 milions
de llibres.e

La reivindicació
de la música

catalana també
té la seva Via

OBC
L’AUDITORI
11 de setembre

XAVIER CESTER

L’èxit de la Via Catalana
va afectar l’assistència
al concert de la Diada,
amb un Auditori lluny
d’omplir-se sense que

això rebaixés la temperatura d’un
públic que ja estava encès. Una al-
tra reivindicació, la del patrimoni
musical, va centrar un programa
amb la primícia de dues obres per a
piano i orquestra.

El caràcter cinematogràfic del
ConcertmàgicdeLamotedeGrignon
es fa palès des dels llampants acords
inicials,ambunllenguatgequerecor-
daRakhmàninov,totiquelasecciófi-
nal recrea la Dansa de Falgars. Més
melodies tradicionals, com La Mila-
na de Vilanova i La Boja del Garraf,
recorren la Rapsòdia d’Oltra. Albert
Guinovart es va trobar ben còmode
amb les dues partitures, amb un liris-
medebonalleienlaprimeraiunaen-
grescadora lleugeresa en la segona.
UndelsseusdeliciososValsospoètics
en homenatge a Granados va servir
depropina.Lasimfonia NovaCatalò-
nia de Manén embolcalla un grapat
de melodies populars amb una fron-
dosaorquestraciópostromàntica,no
gaire ben servida per una OBC amb
apatia postvacances. La batuta apas-
sionada de Xavier Puig no va impe-
dir que el cafarnaüm sonor sepultés
l’Orfeó Català en uns Segadors que,
per a Manén, acaben amb un triom-
fant to major. Profecia?e
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Guardó
Estàdotatamb
125.000euros
ilapublicació
delllibre,
al’octubre

Equilibri
El repertori
va incloure
cinc cançons
de cada
un dels
cantautors

XAVIER CERVANTES
VIC

La 25a edició del Mercat de
Música Viva de Vic es va
obrir ahir amb un esdeve-
niment irrepetible, tocat
per la màgia, el talent i un

sentit de l’humor d’allò més saluda-
ble, indispensable per relativitzar
tant l’eufòria com el pessimisme. La
cridòria quan Jaume Sisa, Quimi
Portet i Joan Miquel Oliver van to-
car Boletaires és la millor demostra-
ció del poder engrescador de la mú-
sica. Mentre sonava aquest himne
sobre savis voladors, semblava que el

Crònica

Tres boletaires surfistes
del cap dret embruixen Vic

públic estigués disposat a marxar
cap als palaus d’hivern de la medio-
critat per restituir el domini de la
imaginació, tothom captivat per tres
bruixots de tres generacions i tres es-
coles diferents, tres baules d’una ca-
dena que podrien completar Albert
Pla i El Petit de Cal Eril.

Boletaires va ser el primer bis
d’un concert programat per Ramon
Muntaner, director artístic del
Mercat del 1993 al 1995. Seva va ser
la idea d’aplegar Sisa, Portet i Oliver
dalt d’un escenari, una pensada que,
vist el resultat, va ser més que bri-
llant. L’espectacle va començar amb
calma. Oliver i Portet, acompanyats
del baixista Antonio Fidel i el bate-
ria Xarli Oliver, van obrir amb Pai-
satge amb anxova, tots dos cantant i

trobant una bona sintonia amb les
guitarres que van mantenir durant
tota l’actuació. “Ara farem una ver-
sió disco-samba del meu primer èxit
intercomarcal”, va dir Oliver abans
de tocar Surfistes en càmera lenta,
que efectivament va tenir un aire
tropical. D’acord amb el que es po-
dia preveure, era l’hora que Sisa om-
plís l’espai central entre els seus
companys de joc, però va deixar que
fossin ells qui engeguessin Coristes
i numismàtics. Un cop acabada la
primera estrofa, Sisa va aparèixer
per rebre la primera ovació de la nit.

Els tres tenors de la cançó hete-
rodoxa es van repartir el repertori
com a bons germans: cinc cançons
de cadascú. Però van anar més enllà
de l’autohomenatge. Fugint de la
solemnitat i espolsant-se el pes de la
història, van triar divertir-se i diver-
tir, intervenint en les cançons amb
arranjaments senzills i alhora atre-
vits, com quan Portet va decidir “de-
butar com crooner” per cantar
Sunny day només acompanyat
d’Oliver, que va debutar “com a gui-
tarrista de jazz”. El joc va reforçar el
caràcter irònic d’una peça sobre un
dia de platja amb “olor d’aixelles i
pollastre a l’ast”.

També Oliver va afegir humor a
Petit homenet, amb Sisa movent-se
per l’escenari com un follet del bosc.
I el mateix Sisa, que va fer el paper
de firaire per vendre les cançons, va
gaudir tocant les maraques a Homes
i dones del cap dret i cantant a cor
què vols el crescendo de La prime-
ra comunió, que va sonar elèctrica i
èpica, com El fill del mestre. El can-
tautor galàctic fins i tot va començar
amb la guitarra acústica La Rambla,
una cançó que Portet va reconèixer
inspirada en “el mestre Sisa”.

Després de Boletaires, Oliver va
tocar tot sol Final feliç. Sisa, també
sol, va fer Aquesta nit follem com
folls –“una recomanació de la Geni-
alitat de Catalunya”, va dir– i Portet
va rematar amb La música dels as-
tres una nit irrepetible. Serà difícil
trobar la màgia que durant una ho-
ra van fabricar els tres boletaires
surfistes del cap dret.e

El teatre L’Atlàntida de Vic es va omplir per seguir el concert que van oferir ahir Jaume
Sisa, Quimi Portet i Joan Miquel Oliver. PRE MASRAMON / MMVV

Sisa, Portet i Oliver obren el Mercat de Música Viva
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