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Martirio i Maria del Mar Bonet
s’estimen al Palau de la Música
La mallorquina inaugura avui el Mas i Mas Festival

XAVI SERRA
BARCELONA

Un al·lèrgic al pol·len no s’hauria de
posar entre Maria del Mar Bonet i
Martirio, perquè les dues cantants
no paren de tirar-se floretes. Ahir
l’excusa per a la trobada era la presentació dels seus respectius concerts al Palau de la Música en el
marc del Festival Mas i Mas. Dues
cites molt especials: Bonet inaugura avui el festival amb l’espectacle
Alenar Llull, que reuneix temes
d’Alenar i Amic, amat, els seus àlbums més emblemàtics; i l’endemà
Martirio també mirarà enrere, però
per celebrar els seus 30 anys de carrera en un concert que tindrà com
a convidada Maria del Mar Bonet.
“La Martirio és una artista molt
gran en tots els sentits, amb una posada en escena única i una ironia que
amb els anys ha anat transformant, i
ha anat ampliant la gamma de registres artístics –deia la mallorquina–.
A més, som molt bones amigues, ja ni
recordo com ens vam conèixer...”
“Sí, dona, va ser a Galícia, davant
l’Obradoiro –la interromp Martirio–. Però jo et coneixia per la teva
veu perquè era addicta a Alenar, que
em va acostar al català tot i no entendre’l. I des que ens vam conèixer som
germanes d’amor a la música”.
Ramon Llul i l’Orient

Alenar Llull ja s’ha presentat a Tarragona i Palma i també passarà per
Sagunt i París, però només el concert d’avui comptarà amb Mouslim
Moslem, el flautista siri que va participar en l’enregistrament d’Amic,
amat, l’homenatge a Ramon Llull de
Maria del Mar Bonet. “Llull m’agrada en totes les seves versions –diu
Bonet–. Viatger, místic, poeta... I sobretot el seu desig d’anar a trobar
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Martirio i Maria del Mar Bonet, ahir al Palau de
la Música. CÈLIA ATSET

Martirio
celebra els
30 anys de
carrera: “Hi
haurà de
tot: jazz,
‘copla’,
flamenc i
rock”

l’Orient. És per això que conèixer
el Mouslim va ser tan important
i estic tan contenta de tocar amb
ell”. Després del concert, Moslem
tornarà a Síria, on continua vivint. “És un temps molt difícil per
a la música al meu país”, admet.
Per la seva banda, Martirio repassarà divendres temes de tota
la seva carrera. “Hi haurà de tot:
jazz, copla, flamenc i rock, cançons per riure, plorar i estremirse”, afirma. Deixarà al calaix els
temes “que no han passat el filtre
del temps” i tocarà els que encara pot cantar amb sinceritat. Maria del Mar Bonet no serà l’única
convidada: també hi seran Sílvia
Pérez Cruz –“la millor cantant
del país”, diu– i el seu paisà, el
cantaor Arcángel.e
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MI SICAFESTIVAL

HERMANADAS
POR EL ((AMOR
A LA MUSICA))
Martirio y Maria del MarBonet inauguran
el festival Masi MasFestival con sendos
conciertos en el Palau de la Mfisica
ANA
MARIA
D~VlLA
BARCELONA
MaribelQuifionesMartirio, se han
Se declaranfans la una de la otra. vuelto a entrecruzar en m~sde una
Admiradorasincondicionales del ocasi6n.Yahora, el Masi MasFestrabajo de su colega y ((hermanas tival las vuelvea reunir invitfindoen el amora la mfisica)>.Desdeque las a inaugurarsu 14 edici6n.
Amancio
Pradalas pusiera frente a
Sergtndos conciertos, hoyy mafrente en la plaza del Obradoiro, fiana, en el Palaude la MfisicaCacuandoform6ese ramillete musi- talana; el primeroa cargode Bonet
cal que fueronsus Rosasa Rosalia y el segundo, protagonizado por
[de Castro], los caminosprofesio- Martirio, pero con la mallorquina
nales de Maria del Mar Bonet y comoinvitada especial.
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((Cuando escuch6 por primera
vez a Maria del MarBonet yo no
sabia nadade catalgtn, peromehice adicta a su disco Alenar,y aunque no entendia las palabras, entendia su almw~,recuerda, ahora,
MaribelQuiflones.
Y ese disco precisamente, editado en 1977y secto trabajo de la
trayectoria de Bonet, ser~i unode
los dos pilares que sustentargt su
espect/tculo. E1 otro, c6mono, es
Amic, Amat, dedicado a la obra
deRamonHull.
(~41enarformaparte de mi vida
personal de una maneramuyprofunda. Es un disco que tiene que
ver con tantas primeras cosas. A
Llull, en cambio,lo llevo dentro
desde siempre. I~1 siempre meda
cosas nuevas y mehace avanzar,
porque adem~is de gran mistico
fue un gran artista, apasionado
por el arte y con una gran tozuderia por establecer di/dogos entre
culturas. Y yo, como61, tambi6n
he ido a buscarel Oriented),sefiala Mariadel MarBonet.

yo viajo por todo el mundocon un
finico mensaje:quela mfisicano se
puedematar)).
Tambi~n
ampliapresencia de colaboradorestendr~el espect/~culo
queprotagonizar~iMartifio, mafiana viernes en el mismoescenario.
Unconcierto concebido comoun
festejo para celebrar 30 afios de
trayectoriaartistica de la cantante
de Huelva.
((Celebrotreinta afios trabajando, con amory vocaci6n,por la independencia
artistica, por la mfisica de verdad,por la que trasciende,
por no tener dinero)),
Maria
del
afirma Martirio que
MarBoner
y
ofrecer/t un recorrido
Martirio,
por todas sus etapas.
ayerenel
((Habr/~cancionespaPalau.
SANTI ra reirse, para llorar,
COGOLLUDO para estremecerse,
para la memoria..Habr~ jazz, copla, flamenco,boleros,
rock, todolo que he ido haciendo)),
explicala cantante,quetendri~comoc6mplicesesc6nicos a su propio hijo, el guitarrista Rafil Rodriguez, que atraviesa un excelente
momento
artisfico -((est~i plet6rico:
dentro de poco se va de gira con
Jackson Browney estg~ preparando
un nuevodisco propio))-; a su pap
sano, el cantaor de HuelvaArc~ingel; a la catalanaSilvia P6rezCruz
-((no creo que hayanadie que cante comoella en Espafiw~y, por supuesto, a Mariade1 MarBonet.
Bonet repasa su
Esta tambi6n tiene muyvivos
obra dedicada a Llull sus primerosrecuerdosde la onubense. ((Cuandoempez6a salir
y Martirio celebra
los escenarios, con su estilo, su
30 aflos de carrera
voz,ysu puesta en escenatan diferente a todolo que habia visto, me
di cuenta que estfibamosante una
artista muygrande)),afirmaBonet,
que a su vez tuvo comoinvitada a
Por eso, para la ocasi6n,la can- Martirio cuandocelebr6 su propio
tante contar/~ con la colaboraci6n 30aniversarioartistico en el Palau
especial del flautista sirio Mous- Sant Jordi, en 1997. ((Tenerla
limMoslen, quien ya colaborara Sant Jordi fue un privilegio. La
en el disco AmicAmaty cuya pre- reacci6n de la gente cuandosali6
sencia en este concierto adquiere, fue una demostraciSnde lo mucho
en estos momentos,una especial quese la quiere aqui. Yahora, esconnotaci6n. ((Su presencia aqui tar a su lado en un escenariocomo
el del Palau es una perla, una auus un reclamo a muchas cosas,
una adhesi6n a los refugiados y t6ntica maravillw~,
afiade.
un rechazo a ese mundode desNaturalmente,la admiraci6nes
prop6sitos en el que estamosvi- reciproca.Tanta, queMartirioconviendo)),serial6 el directordel fes- fiesa que((por ella, meatrever6
tival, PerePons.
cantar en catal~im). E1 tema en
((Hoyes muydificil ser mfisico cuesti6n, no quieren anticiparlo,
en mi pais, porquelos mfisicosno aunquesi anuncian queen el repodemoshacer nuestro trabajo)),
pertorio conjuntoestargtn Trigales
reconoce MouslimMoslem,((pero Verdesy Margarida.
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El expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet.

/ ALBERT GARCIA

El juez desencalla el
‘caso Palau’, que aún
no tiene fecha de juicio
JESÚS GARCÍA, Barcelona
El caso Palau empieza a vislumbrar el horizonte del juicio. El juzgado de Barcelona que lo ha investigado durante los últimos siete
años ha resuelto los últimos formalismos y trámites burocráticos
—que habían embarrancado el
proceso— y ha remitido el caso a
la Audiencia de Barcelona. Este
órgano debe iniciar ahora los trá-
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mites para decidir a qué tribunal
le corresponde dirigir el juicio, tal
como avanzó ayer El Periódico. El
último paso será buscar fecha para sentar al expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet (entre otros) en el banquillo de los
acusados. Todo apunta a que, como mínimo, la vista oral no se celebrará hasta el año que viene.
La investigación sobre el expo-

lio de la institución y sobre la financiación irregular de CDC acabó en 2013. Los investigadores
concluyeron que Millet y Montull
se apoderaron de 30 millones del
Palau y que el partido nacionalista cobró 6,6 millones en comisiones de Ferrovial a cambio de la
adjudicación de obra pública. Desde entonces, distintas estrategias
procesales de las partes habían retrasado el fin de la instrucción.
Los últimos escollos, tal como publicó EL PAÍS, fueron dos: la imposibilidad de encontrar a unas empresas que deben responder como responsables civiles; y la petición de la acusación particular (la
FAVB) de llevar el caso por el sumario, lo que obligaba a abrir un
procedimiento distinto.
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investiga
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ratos a un
Jordi Pujol

JESÚS GARCÍA, Barcelona
alto cargo de la Generalitat por los
mpresas vinculadas a la familia Pujol y
examinar una denuncia de la CUP, el
indicios de irregularidad en los infororológico de Cataluña —dirigido por
xconsejero nacionalista Felip Puig—
consultora controlada por Pere Pujol
del expresidente catalán Jordi Pujol.
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Segundo trance
judicial para
Oriol Puig
Oriol Puig, hermano del
exconsejero y hombre fuerte del nacionalismo catalán
Felip Puig, se vio envuelto
el año pasado en otro trance judicial del que salió
airoso. Un juez de Barcelona le imputó por blanqueo
de capitales por ayudar a
otro hermano, Jordi Puig
—exsocio de Jordi Pujol
Ferrusola— a entrar dinero
del extranjero de origen
dudoso. El juez, finalmente,
archivó el caso porque,
aunque persistían las dudas
sobre el origen del dinero,
no había “quedado debidamente justificado” el delito.
Una de las firmas beneficiadas fue Entorn SA, la consultora de Pere Pujol Ferrusola que
ha ganado contratos de diversas administraciones públicas.
Entorno realizó el informe de
evaluación ambiental. Hasta el
año pasado, Carles Sumarroca
Coixet ejercía como presidenta
de la sociedad.
La segunda firma implicada
es UBBU Arquitectura, un estudio del arquitecto Marc Paré.
Este último coincidió en el consejo de administración de Aeria
Inversiones Aeronáuticas con
Oriol Puig, que ejerció el cargo
hasta su nombramiento como
alto cargo de la Generalitat.
Los otros dos contratos fueron a parar a Engiteam Enginyeria y a Ingenieros Consultores Barenton, a quienes se les
adjudicó “unas ficticias necesidades de estudios”, según la
CUP. El partido considera que
en este caso ha habido “desplazamientos patrimoniales ilícitos” y que Puig y que las decisiones “están tomadas al margen
del procedimiento administrativo”.

Maria del Mar bonet y Martirio, ayer en el Palau de la Música.

/ MARTA PÉREZ (EFE)

Martirio y Maria del Mar Bonet,
dos amigas en el escenario
Las cantantes ‘monopolizan’ hoy y mañana el Palau de la Música
EL PAÍS, Barcelona
Cuando en 1997, Maria del Mar
Bonet celebró en un recordado
concierto en el Palau Sant Jordi
de Barcelona sus 30 años de carrera musical, entre los invitados
que subieron con ella al escenario estuvo Martirio. Pues 19 años
después, es la cantante andaluza
María Isabel Quiñones Gutiérrez, Martirio, quien celebra sus
tres décadas de profesión y es
ella la que propone ahora a la mallorquina que la acompañe en su
concierto especial, mañana vier-
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nes en el Palau de la Música Catalana de Barcelona y en el marco
del XIVº Mas i Mas Festival.
“Estar con ella en un escenario como el Palau es una perla
maravillosa”, asegura la cantante nacida en Huelva en 1954, que
siempre ha mostrado admiración por la música y la puesta en
escena de Bonet. Martirio habla
de la cantante catalana como perla de un collar del que formarán
parte también Sílvia Pérez Cruz,
el cantaor Arcángel, el Cigala y
algunos de los músicos que han

estado a su lado desde 1986,
cuando publicó su primer disco,
Estoy mala.
Flamenco y rock se mezclarán en la propuesta de Martirio,
que reinterpretará buena parte
de las canciones de su ya notable
e histórico repertorio. Algo parecido a lo que habrá hecho hoy
Bonet, que abre el Festival Mas y
Mas presentando Alena Llull, en
el que, bajo feliz pretexto del Any
Llull, aunará y revisitará dos de
sus trabajos más emblemáticos:
Alemar i Amic amat.
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EL SAQUEIG D’UNA INSTITUCIÓ

El jutge desencalla ara el
‘cas Palau’ i l’envia a judici
FERRAN NADEU

Després de set
anys d’investigació,
el procés arriba a
l’Audiència de BCN
Un tribunal haurà de
decidir les proves que
s’accepten i fixar la
data de la vista
J. G. ALBALAT
BARCELONA

D

esprés de mesos als llimbs
per tràmits burocràtics,
el procés pel saqueig del
Palau de la Música en
l’època en què Fèlix Milllet era el seu
president i el presumpte pagament
de comissions de la constructora
Ferrovial a l’antiga CDC, a través de
l’entitat cultural, s’ha desencallat.
El jutjat de Barcelona que durant set
anys ha investigat el desviament de
fons acorda ara remetre la causa a
l’Audiència de Barcelona perquè
aquest òrgan judicial iniciï els tràmits per a la celebració de judici. Això no significa que la vista pel suposat frau es realitzi en dates pròximes, ja que encara falten alguns
requisits previs i les agendes dels
magistrats estan saturades. La data
de celebració, per tant, és una incògnita, tot i que, com a molt aviat, serà
el 2017.
EL PERIÓDICO va publicar diumenge passat que la investigació
pròpiament dita pel saqueig de l’entitat, el registre de la qual es remunta al 23 de juliol del 2009, estava acabada des de feia, almenys, dos anys,
però que s’estava a l’espera que algunes de les empreses declarades responsables civils subsidiàries (se’ls reclama que tornin els diners) presentessin els seus escrits de defensa. La
dificultat radica en el fet que algunes d’elles no existeixen o estan en
concurs de creditors.
Al final, aquest inconvenient s’ha
resolt. El jutjat d’instrucció número
30 de Barcelona, que s’ha encarregat d’instruir el procés, va acordar
dilluns passat, 25 de juliol, remetre
la causa a l’Audiència de Barcelona,
a l’haver rebut, segons les fonts ju-

33 Fèlix Millet, amb Jordi Montull, a l’Audiència de Barcelona, l’abril del 2014.

Les empreses
neguen totes les
acusacions en
breus escrits
33 Els últims escrits de defensa

presentats per tres empreses
declarades responsables civils
subsidiàries poden considerarse més que simples. Mail Rent
ocupa un full i repeteix la frase:
«No d’acord amb el correlatiu del
ministeri fiscal». Per finalitzar,
reclama l’absolució. New Letter
també ho nega i incideix a dir que
no s’ha «beneficiat dels guanys
procedents de cap delicte, i no
és veraç que les factures emeses
per aquesta mercantil a la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música ho fossin per
sostreure fons del Palau en benefici de CDC». Letter Graphic
nega el delicte i l’autoria en dos
fulls.

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

dicials consultades per aquest diari,
els escrits de defensa que faltaven.
Per tant, el cas entra en la seva recta
final a l’espera de quan es pugui celebrar el judici.

/
L’Audiència haurà de decidir per repartiment a quin tribunal competeix enjudiciar el saqueig del Palau.
Després d’això, els magistrats als
quals els toqui el cas hauran d’acordar quines proves sol·licitades per la
fiscalia, acusacions i defenses admeten i quines no. I, finalment, fixarà
la data del judici. Està previst que la
vista, per la seva complexitat, quantitat d’imputats, testimonis i proves, duri bastants dies. Per tant, els
jutges hauran de buscar en la seva
atapeïda agenda el forat per poder
celebrar un judici d’aquestes magnituds.
Per aquest cas, ni Millet ni la seva
mà dreta, Jordi Montull, han trepitjat la presó (sí que van estar 13 dies a
la presó pel procés obert pel frustrat
projecte de l’hotel, tot i que després
REPARTIMENT I ADMISSIÓ DE PROVES

van ser absolts). La seva confessió, el
setembre del 2009, en la qual tots
dos reconeixien que s’havien apropiat de fons del Palau de la Música
per a fins particulars, i la dilació a
l’hora de citar-los a declarar (el 19
d’octubre) els va salvar de passar per
presó. La seva avançada edat juga a
favor seu a l’hora de la celebració del
judici.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled reclama en el seu escrit d’acusació set
anys i mig de presó per a l’extresorer de Convergència, Daniel Osácar,
i quatre anys de presó per a dos directius de Ferrovial. I al partit nacionalista, que té 15 seus embargades
judicialment i que també seurà al
banc dels acusats com a responsable civil, 6,6 milions d’euros per «comissions il·lícites» suposadament a
canvi de l’adjudicació d’obres públiques, com la línia 9 del metro.
Els que fossin màxims responsables del Palau, Millet i Montull, s’enfronten a una pena de 27 anys i mig
de presó cadascun. I la filla del segon, a 26 anys de presó. H
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TROBADA AL PALAU DE LA MÚSICA

Germanes de cant
Maria del Mar Bonet i Martirio, protagonistes de l’inici del Mas i Mas Festival
FERRAN SENDRA

La cantant mallorquina Maria del Mar Bonet i la de Huelva Martirio, al Palau de la Música, ahir.
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

L

es veus femenines de categoria creuen camins en
l’inici del 14è Mas i Mas Festival. Maria del Mar Bonet
obrirà la cita avui al Palau de la Música amb el recital Alenar Llull i demà
Martirio oficiarà el seu 30è aniversari de carrera a la mateixa sala, amb la
col·laboració de la cantant mallorquina, així com de Sílvia Pérez Cruz
i Arcángel. El festival acosta així dues cantants que, apunta Martirio,
són «bones amigues i germanes en
l’amor a la música».
A Alenar Llull, el recital de Bonet,
es fondran els repertoris de dos discos, Alenar (1977), i Amic, amat (2004),
aquest últim a partir de l’obra de
Ramon Llull. Els dos treballs «tenen
a veure amb les primeres coses importants de la vida», apunta la cantant mallorquina. Alenar, per la seva

vitalitat juvenil, i Amic, amat, per la
«tossuderia creativa de Llull, compromès a conèixer els filòsofs i místics del nord de l’Àfrica i a dialogar
amb altres cultures».
BUSCANT L’ORIENT / Bonet sempre ha mi-

rat de «buscar l’Orient» en la seva
música i al Palau es retrobarà amb
un col·laborador essencial d’aquell
disc, el flautista sirià Mouslim Moslem, del Cham Ensemble de Damasc,
a qui va conèixer quan buscava complicitats per al projecte a la capital siriana. Un altre convidat anunciat, el
guitarrista Paco Cepero, no hi serà
per un imprevist personal. Muslim
recorda que, quan va conèixer la cantant mallorquina, la va veure «una
mica trista» perquè no estava trobant els suports esperats. «Més que
trista, dolguda», precisa Bonet. Però
Amic, amat va agafar forma i Mouslim
va tenir ocasió de veure en ella «una
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La mallorquina obre
avui la cita i demà la
de Huelva celebra 30
anys de carrera amb
la seva «gran amiga»
veu que arribava al cor d’una manera molt oriental».
La creadora mallorquina destaca
l’esforç de Mouslim al traslladar-se a
Barcelona des de Síria. El músic viu a
la localitat costanera de Latakia, a
uns 50 quilòmetres de la frontera turca. En una molt relativa calma. «Cada
vegada que torno a casa, després
d’una gira, tinc problemes per reconèixer la carretera correcta», explica.
«Sí, vivim temps difícils a Síria, però
ningú podrà matar la música», subratlla amb serenitat.
La relació de Martirio amb Bonet

ve de lluny. L’episodi més sonat va ser
quan la mallorquina la va invitar al
Sant Jordi, al recital d’El cor del temps
(1997), encara que Martirio feia anys
que l’escoltava. «Jo no sabia català però la seva veu em va acostar a aquesta
llengua. La vaig veure cantant Alenar
a Sevilla, amb Lautaro Rosas i Paco
Cepero, i m’hi vaig fer addicta. Em deien: ‘¿Però tu entens el que canta?’. I
responia: ‘¡Jo entenc l’ànima!’».
Quan Martirio va aparèixer en
l’escena, als 80, Bonet la va veure
com «una artista diferent de tot,
amb una veu de vellut i una ironia
que amb el temps ha anat transformant». La cantant de Huelva recorrerà al Palau tots els seus registres,
«cançons per riure i plorar, per estremir-se i per a la memòria, amb jazz,
copla, flamenc, bolero, rock...». Música que compartirà amb els seus convidats i que, augura, «transcendirà
per fer-nos millors persones». H
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La 14a edició del Mas i Mas Festival celebra a l’avançada els 50 anys de carrera
professional de Maria del Mar Bonet i els 30 del debut de la cantant Martirio

Dues grans dames
Lluís Llort
BARCELONA

La catorzena edició del
Mas i Mas Festival celebrarà, entre les més de 200
actuacions programades
fins al 4 de setembre, uns
quants aniversaris. En
destaquen dos, el primer
és avui mateix, a les 21 h al
Palau de la Música, l’espectacle Alenar Llull, amb
què Maria del Mar Bonet
celebra a l’avançada els 50
anys com a professional.
La cantant mallorquina
va debutar el 21 de desembre del 1966 i presenta un
concert en què uneix dos
dels seus discos més estimats, Alenar (1977) i
Amic, Amat (2004), dedicat a l’obra de Llull.
Martirio, una cantant
sempre personal i eclèctica, celebra els 30 anys del
seu debut amb el disc Estoy mala (1986). Ho fa demà, també a les 21h i al Palau de la Música, amb la
participació de Sílvia Pérez Cruz, el cantant Arcángel i la mateixa Maria
del Mar Bonet, i acompanyada de la seva banda habitual, dirigida pel seu fill,
Raúl Rodríguez (guitarra), i amb Jesús Lavilla
(piano), Reiner Elizalde
Negrón (contrabaix) i Guillermo McGill (bateria).
Pere Pons, director artístic del festival, després
d’excusar l’assistència de
Joan Mas per un problema
d’última hora, va denunciar: “Fa catorze anys que
omplim la ciutat de música en viu, tot i que les places públiques sembla que
no estan obertes a la cultura, per això no podem programar en un espai tan
màgic per a tothom, però
en particular per a la Maria del Mar i la Martirio,
com ho és la plaça del Rei.”
Quan els van preguntar
quan, on i com es van conèixer, Maria del Mar Bo-

Martiro i Maria del Mar Bonet fa molts anys que s’admiren com a artistes recíprocament i que mantenen una relació d’amistat ■ JUANMA RAMOS

Maria del Mar
Bonet presenta
un espectacle
en què uneix els
discos ‘Alenar’ i
‘Amic, Amat’

net va deixar anar un sincer “ai, fa tants anys que
no ho recordo”, que ràpidament va ser corregit per
Martirio: “Sí, a Galícia, a
l’Obradoiro... Jo et coneixia d’abans, com a fan. No
entenia el català i m’hi vaig
acostar a través teu.” “El
català és preciós per can-
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tar”, va afirmar la cantant
de Huelva.
I totes dues van donar
espai a l’intercanvi d’elogis. “La Martirio és una artista molt especial que ha
anat ampliant moltíssim
la seva gamma interpretativa, mantenint sempre
una veu de vellut i jugant
amb l’humor.” “Em cau la
bava sempre que la veig”,
va confessar Bonet.
Martirio va ser més concisa: “Jo admiro tant la
Maria del Mar i l’estimo
tant, que m’atreviré a cantar en català... si us sembla
poca cosa?!”
Maria del Mar Bonet serà acompanyada per Dani
Espasa (piano), Vicens
Solsona (guitarra), Tobal
Rentero (arxillaüt), Jordi

Gaspar (contrabaix), Antonio Sánchez (percussió)
i Aleix Tobias (bateria).
Estava prevista la participació del guitarrista Paco
Cepero, que al final no podrà actuar, però sí el flautista sirià Mouslim Moslem, present en la roda de
premsa i amb qui Bonet va
enregistrar Amic, Amat el
2004. “Ara és molt complicat fer música a Síria.
Quan torno d’una temporada de concerts per Europa, ja no sé quins carrers
són menys perillosos, però
sí que sé que mai ningú podrà matar la música”, va
declarar el músic.
“Alenar forma part de
la meva vida, té a veure
amb tantes primeres coses... N’he triat cançons

Martirio tindrà
de convidats en
el concert de
demà Sílvia
Pérez Cruz,
Arcángel i Bonet

que d’alguna manera tenen a veure amb la poesia
de Llull. Amb les cançons
de Llull he anat a buscar
l’Orient, incorporant-lo.
Sempre que llegeixo Llull
em fa tirar endavant, per
la seva passió per l’Art, per
la seva tossuderia per establir diàlegs entre cultu-

res”, va resumir Bonet.
Es dóna la circumstància que el 1997 Martirio va
ser un dels molts artistes
convidats al concert al Palau Sant Jordi amb què Bonet va celebrar els 30 anys
de carrera. Ara és ella la
convidada de Martirio,
amb qui cantarà, en català, La mort de na Margalida, i alguna sorpresa més.
Martirio, que es va desfer en elogis cap a Sílvia
Pérez Cruz, va anunciar
que espera que “el concert
sigui com una dutxa per
dins, que tothom en surti
amb un somriure i ganes
d’estimar. Seran cançons
per riure i per plorar, per
estremir-se, per a la memòria... i de tots els gèneres musicals”. ■

és un
ue searcía, i
e ahir
e qui la
ots els
a salir
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Com si no ho sabéssim, senyor un pas més cap a la independència.
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Les cares de la notícia
COMISSARI D’AFERS ECONÒMICS DE LA UE

Pierre Moscovici

afiament
essic?

emòcrata Català eren
sec al final de
es lleis de desconnexió i
tària al Parlament
defensava, per contra,
opets. A partir del
havia aprovat una
proclamar que no
tències del Tribunal
. Junts pel Sí va
dre la volada quan
n consolidat les
estat ni hi ha la certesa
plat les bases de
sme. Setanta-dos
orresponen als dos
ntaris, van aprovar les
e la comissió del procés
partir d’ara pot passar
ants amb els audaços
l’Olimp! El PP,
oria parlamentària de
es. El govern espanyol
del Parlament de
à en conseqüència.
e de nou ahir el posat
stat espanyol es pren
ya com un pessic, no
m un desafiament,
tes.

Baló d’oxigen a Rajoy

-+=

Amenaçar amb la multa i perdonar-la. La UE ha
triat ser incoherent per no posar més llenya al foc
de la crisi política espanyola i donar un baló d’oxigen al govern Rajoy, tot i haver actuat manifestament en contra de les recomanacions europees
per evitar l’excés de dèficit.
CANDIDATA DEMÒCRATA A LA CASA BLANCA

Hillary Clinton

La primera candidata

-+=

Clinton va completar ahir a Filadèlfia la penúltima
etapa en la cursa a la Casa Blanca amb la nominació com a candidata del Partit Demòcrata. Per primer cop una dona pot arribar a ser presidenta
dels EUA. L’últim pas, el duel amb el candidat republicà, Donald Trump, al novembre a les urnes.
CANTAUTORA

Maria del Mar Bonet

50 anys a l’escenari

-+=
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La cantant mallorquina celebra aquest any els
seus cinquanta anys de carrera professional, i ahir
en va fer un tast amb un concert al Palau de la
Música en què va unir dos dels seus discos més
estimats: Alenar (1977) i Amic, Amat (2004), dedicat a l’obra de Llull.

com de Ciutadans i
lar, formacions, aqu
que van abandonar
de protesta.

D’acord amb les
que ahir van rebre e
cambra, el procés co
constarà de tres fas
fase participativa, u
desconnexió amb l’E
que dugui a la convo
eleccions constitue
en marxa d’una asse
tuent que redacti un
constitució, i una te
tificació de la consti
d’un referèndum. Ah
vern espanyol va rea
ciant que demanarà
del Tribunal Constit
un acte que conside
arguments que va e
la tribuna parlamen
del PPC Xavier Garc
arribar a qualificar l’
antidemocràtic.

Mobilitzar l’apar
tra un acord legítim
per una majoria sor
nes no representa c
rò torna a posar de m
cepte deformat que
nyol té de la democr
per demostrar nova
predisposició a bus
política a les justes a
biranistes sorgides
catalana.
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Integrado en el Any Llull
La inauguración del festival será
esta noche en el Palau de la Música, donde Maria del Mar Bonet
recuperará trabajos como «Alenar» y «Amic Amat», para celebrar
el 700 aniversario del ilustre Ramon Llull. Encuadrado dentro de
los actos del llamado Any Llull,
Bonet estará acompañada por el
flautista sirio Mouslim Moslem ,
que también relaciona el concierto con el drama de los refugiados.
«Encontrar el grupo de Muslim
fue una alegría muy grande porque me permitió incorporar
Oriente a los poemas de Llull»,
remarcó ayer Bonet, que volvió a
recordar que la figura del filósofo
mallorquín es el ejemplo más
claro de los bienes de la búsqueda

L. R. - Barcelona

La compañía La Conquesta del
Pol Sud copia el formato de documental escénico de su última obra
«Nadia», que narraba la vida de
una joven afgana explicada por
ella misma, en el montaje «Claudia», protagonizado por una argentina hija de desaparecidos. De
esta forma, el Festival Grec acoge
la historia real de Claudia Victoria
Poblete Hlaczik, una ingeniera de
sistemas aficionada a la ciencia
ficción de Buenos Aires que, con
veintidós años, descubrió que era
hija de desaparecidos, que había
vivido una vida inventada por sus
falsos padres.

TRES IMPERDIBLES DEL MAS I MAS
El Jamboree acogerá hoy uno de esos conciertos
imperdibles para los grandes aficionados. Ellis
Marsalis, el patriarca de la gran familia del jazz
contemporáneo. Otras de las citas destacadas
será el homenaje a George Harrison por parte de
la Barcelona Gospel Messengers el 5 de agosto en
el Born y la clausura de Manolo Sanlucar.
La Razón

Cuando los contrarios se atraen, la
energía que se genera es tal que el
resultado es un brillo cegador y
una explosión de creatividad que
afecta inexorablemente a todo el
que esté cerca. Martirio y Maria del
Mar Bonet tienen, en principio,
pocos puntos en común, pero lo
cierto es que cuando se unen, parece crearse una tercera persona
capaz de hipnotizar a cualquiera.
Para todos aquellos que crean que
sólo vale lo homogeneo y sólo se
unen con sus iguales, quizá deberían replanteárselo y desfrutar de
la fricción creativa que genera la
diferencia.
Tanto Maria del Mar Bonet
como Martirio son las protagonistas absolutas del arranque de la
catorce edición del Festival Mas i
Mas, que volverá a llenar Barcelona de conciertos en agosto. En total, serán más de 200 actuaciones
en un centenar de producciones
diferentes que han conseguido
dejar para la historia aquella ciudad desértica en la que no pasaba
nunca nada.

Música
abierta por
vacaciones
El Festival Mas i Mas vuelve a
llenar Barcelona de conciertos
en agosto con Maria del Mar
Bonet y Martirio como estrellas
de la inauguración

constante del diálogo intercultural y del respeto por las culturas
ajenas.
Por su parte, un día después,
Martirio llevará también al Palau

MARIA DEL MAR
BONET INAUGURA EL
ANY LLULL Y MARTIRIO
CELEBRA SUS 30 AÑOS
SOBRE EL ESCENARIO

el concierto con el que quiere
celebrar su 30 aniversario sobre
los escenarios. Para ello no estará
sola y la acompañarán, como no
Bonet. Se da la circunstancia que
Martirio participó en el concierto
del 30 aniversario de Bonet en el
palau Sant Jordi, así que era de
rigor que participase en el de la
cantante andaluza. Además, martirio cantará, entre otros, con Silvia Pérez Cruz, Arcángel y Diego
el Cigala, entre otros.

La cantante recuperará los hitos
de su trayectoria y viajará del flamenco al rock sin pausa alguna.
«He trabajado mucho por no perder mi independencia y hacer la
música que quería, una música
trascendente, trabajando por
amor y vocación», aseguró Martirio.
El festival arranca asíc on fuerza, pero tendrá muchas otras joyas por el camino, como el tributo
a la desaparecida AmyWinehouse

El Grec recupera el teatro documental con
«Claudia», de La Conquesta del Pol Sud
Efe

La obra explica su experiencia
vital que llegó a los oídos de su
creador a través de «Las Madres
de Plaza de Mayo», una asociación argentina formada durante
la dictadura de Jorge Rafael Videla
con el fin de recuperar con vida a
los detenidos desaparecidos y
enjuiciar a los responsables de los
crímenes. «Al principio me pareció un poco imposible hacer un
recorrido sobre mi experiencia
pero valió la pena», reconoce la
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Claudia Victoria Poblete Hlaczik, la protagonista de esta historia real

por parte de Zalon Thompson &
The Gramophone All Stars. Será el
23 de agosto en el Palau. Otra de
las estrellas será Raphael Gualazzi, el nuevo fenómeno del jazz y
la canción italiana, que también
visitará el Palau el 4 de agosto.
Estrellas del jazz como Peter King
o Ray Gelato. En clásica, tendrán
pianistas como Min-Sung Lee o
Daniel Ligorio, que homenajeará
a Enrique Granados en su centenario el 8 de agosto.

protagonista, cuyo caso marcó un
antes y un después en su país
puesto que significó «el principio
del fin de la impunidad de los
militares».
Pese a que nunca se había subido a un escenario, Claudia resume
en la pieza su historia mientras
interactúa con imágenes documentales. La obra, dirigida por
Carles Fernández Giua, es un
poema escénico en formato de
relato fragmentario sobre la memoria, la justicia y la identidad
que traspasa la experiencia personal de esta mujer criada durante
21 años por una familia de militares. La obra se podrá ver en el
CCCB hasta el 31 de julio.
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El veter~ mdsic dels Estats Units en un concert a NovaOrleans el mes de maig passat

El llegendariEllis Marsalisdebutaal Jamboree
al concertinauguralde la sala dins el Masi MasFestival

¯

¯

patrlarca
E.LINI~S
Barcelona
La pres4ncia d’Ellis Marsalis
en qualsevol escenari 6s prou
motiu per procurar d’anar-lo a
veure i escoltar. Aquesta vegada la possibilitat
d’anar-hi
l’ofereix el Masi MasFestival
a la jornada d’inauguraci6 oficial, en qu6, a banda del concert que protagonitzarh Maria
del Mar Boner al Palau de la
Mflsica, la sala Jamboree acollirh una doble llig6 magistral
del venerable mfisic.
Era una aposta personal dels
organitzadors del cicle portar
a Barcelona al pare d’una de
les families de mflsics mrs
iHustres del panorama jazzistic mundial. I, tal corn Pete
Pons (director artistic del festival) va recordara la presentaci6 del festival, el concert
d’avui constituirh la seva estrena al tamb6venerable soterrani de la plaga Reial. Marsalis,
que ambla seva actuacid obrir~ la s6rie Jazz Masters del
certamen, oferir~ dos concerts
aquest vespre (20 i 22 hores).
En la seva gira actual per diferents pffisos europeus, el patriarca del jazz per excel.16ncia es presenta en format de
quartet: a banda d’ell i el seu
piano, estar~t acompanyat a
l’iHustre escenari per Jesse
Davis (saxo alt), Darryl Hall
(contrabaix)
i Mario Gonzi
(bateria). Un grup de mflsics
competents i m6s que contrastats queen algun cas tamb6 reben la condici6 de deixebles,
corn en el de Davis, que va es-
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] mestre

for Creative Arts sota el magisteri de Marsalis.
Els altres dos acompanyants
musicals no es queden curts, ja
sigali el bateria austrlac Mario
Gonzi, mflsic de sessi6 molt
cotitzat que es va format amb
Art Farmer, que va acompanyar fins que va morir, i que ha
arribat a formar part de la
Barcelona Jazz Orchestra, o
Darryl Hall, brillant contrabaixista de PennsilvSnia amb un
full de serveis en qu6 apareixen coHaboracions amb Hank
Jones, Christian McBride i
nombrosos jazzmen de l’escena francesa.
La dimensid de Marsalis

Lafamilia del veter
mfisic de Nova
Orleansinclou
Wynton,Branford,
Jason i Delfeayo
-fill predilecte de NovaOrleans, una de les meques planet~ies del jazz- s’expandeix no
nom6scom a mfisic -va ser un
dels primers de la seva ciutat
que no es va decantar pel dixie
i el rhythmand blues, corn gaireb6 tots els seus coetanis, sin6
per un jazz m6s contemporani
i patriarca d’un cog~omreferencial, sin6 pel seu m6s que
merescut prestigi corn a educador i formador musical. Tota
una autoritat reverenciada a la
seva ciutat natal de NovaOrleans (on va n6ixer fa 81 anys),

premta al NewOrleans Center
for Creative Arts, per6 tamb6a
la Universitat de Nova Orleans
i a la Universitat Xavier de
Louisiana. Pel seu tamb6 llegendari magisteri han passat al
llarg dels anys noms de pes
corn, entTe d’altres, Terence
Blanchard, Donald Harrison,
Nicholas Payton i, com s’ha
dit, Jesse Davis, malgTat que
la seva influ+ncia ha estat
reconeguda per mflsics d’estillstica variada corn Harry Connick Jr.
Entre els beneflciaris m6s
directes del seu art compositiu
i interpretatiu indiscutible hi
ha, 16gicament, quatre dels
seus sis fills, fis a dir, Wynton,
Branford, Jason i Delfeayo: un
trompetista sangaini, un teclista d’unaversatilitat gloriosa i brillant, un bateria de
plenes garanties i un trombonista i productor d’una solidesa flexible. Tots plegats, especialment Branford i Wynton,
sdn primerissimes figures de
l’univers musical des de fa
anys, i gr~cies a ells, paradoxalment, el gran pfiblic va acabar coneixent un progenitor
que no nom6s posseeix notables gens musicals, sin6 que
atresora una carrera musical
prbpia de primer nivell.
La carrera
de concerts
d’Ellis Marsalis s’ha circumscrit majorithriament al mercat
dels Estats Units -quan no esth
de gira, actua regularment en
una cava jazzistica de la seva
ciutat natal-, cosa que fa que
les seves actuations al continent europeu siguin molt
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DIRECTOR

Hillary Clinton

NOMINADA CANDIDATA DEMÒCRATA

eceres

Clinton ja ha fet
v Hillary
història en ser oficialment

9N malgrat que els vots favorables a la separació
olir ni el 48%, com es feien entregar el cap d’Artur
uè Junts pel Sí pogués governar i com exigien
a a la via unilateral per trencar amb Espanya a les
a qüestió de confiança. I ara què?
iarronsa amb el Tribunal Constitucional té poc
t i la seva resposta és previsible. Caldrà veure si es
anul∙lació del document de desconnexió o si
rà responsabilitats per la seva tramitació. Hi ha
que el xoc de trens és aquí; el problema és que tots
s combois i ningú no ens ha advertit de les conse
e l’accident. El 27S va donar una majoria parla
ls sobiranistes, però a les urnes no van assolir la
cial quan havien qua
leccions de plebisci
alunya és un país, però
un sobresalt. I ja no hi
se vertigen.

la primera dona que un dels dos
grans partits nomina per acon
seguir la presidèn
cia dels Estats Units,
donant el cop defi
nitiu per esquerdar
el “sostre de vidre”.
PÀGINA 8

Jordi Cornet

DELEGAT CONSORCI ZONA FRANCA

v caElConsorcidelaZonaFran
de Barcelona continua
facilitant la promoció d’habitatge
social gràcies als seus acords amb
l’Ajuntament. L’úl
tim és el que perme
trà seguir desen
volupant el barri de
la Marina del Prat
Vermell. VIURE

Roberto Bolle
BALLARÍ

CULTURA

Congelar la realitat

ovació
cantil

ment de Barcelona
at una reforma
el mercat de
a, a Gràcia, per
o al segle XXI: la
ixa es reconvertirà
ar un innovador
350 m2 que acollirà
ves de productors
mitat i també
mercat de 750 m2.

strella nòrdica
ywood

kan
fer
ment
n
’Os
illor
re
t per
anesa.

Bilbao acull una mostra d’escul
tura hiperrealista que ens per
met enfrontarnos a figures
aparentment tan reals com
qualsevol altra persona, peces
que poden incomodar i fins i tot
arriben a espantar. PÀGINA 35
ESPORTS

Tres anys de ‘Jefecito’

Els mesos de dubtes i negocia
cions amb el Juventus italià
han finalitzat amb l’anunci de la
renovació del contracte de l’ar
gentí Javier Mascherano amb el
FC Barcelona per tres tempora
des més, assegurant així la pre
sència d’un jugador vital en
els triomfs dels últims anys
pel seu paper tant dins com
fora del terreny de joc. PÀGINA 40
ECONOMIA

L’estafa dels segells

L’Audiència Nacional ha con
demnat a penes d’entre 2 i 12
anys els responsables de la
bombolla filatèlica d’Afinsa, per
robar gairebé 200.000 inversors
mitjançant una “maquinació
enganyosa” consistent en una
estafa piramidal. PÀGINA 46

PENSEM QUE...

tallades que surten cares
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
ajuda a l’atenció a la dependència és rendible. No

Roberto Bolle, una
v L’italià
de les grans estrelles de la

dansa, aterra a Peralada amb al
tres grans ballarins europeus i
nordamericans per
protagonitzar una
de les gales amb les
quals és capaç de re
unir milers de per
sones. PÀGINA 30

Maria del Mar Bonet
CANTANT

cantant inaugura la 14a
v Laedició
del Mas i Mas Fes

tival al Palau de la Música i pre
senta l’espectacle Alenar Llull,
emmarcat en l’Any
Llull, i que se cele
bra pocs mesos
abans dels seus 50
anys de trajectòria
artística. PÀGINA 33

Donald Trump

NOMINAT CANDIDAT REPUBLICÀ

del candidat repu
v L’última
blicà és demanar a Rússia

que pirategi el compte de Hillary
Clinton i faci públics els emails
“desapareguts”, ge
nerant alarma entre
elsdemòcratesperla
possible interferèn
cia estrangera en les
eleccions. PÀGINA 8
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E N T R E V I STA

“Vull tornar a cantar
en un Damasc en pau”

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

M

aria del Mar Bo
net és una per
sona d’esperit
fort, directe i
gens donat a les
duplicitats de cap mena. Mallor
quina i mediterrània fins a l’essèn
cia, la seva dimensió artística no
només ha estat activa des que va
néixer professionalment, fa mig
segle, sinó que l’ha anat engegan
tint fins a convertirla en una refe
rència de la cançó a nivell interna
cional.
Aquesta nit Bonet, que acaba de
tornar de Cuba, on ha gravat un àl
bum, inaugura oficialment una
nova edició del Mas i Mas Festival
amb l’espectacle Alenar Llull, un
concert en què uneix dos dels dis
cos més significatius de la seva
àmplia carrera, Alenar, una obra
innovadora i personal de fusió gra
vada el 1977, i Amic, amat, sobre
poemes, entre d’altres, de Ramon
Llull, del 2004. Es tracta d’un con
cert que ja ha ofert a Palma i Tar
ragona (i després a Sagunt, París i
potser Alger) i que cal emmarcar

Maria del Mar Bonet, obre el Mas i Mas Festival al Palau de la Música
EL CONCERT

L’espectacle ‘Alenar
Llull’ inclou cançons
dels seus discos
‘Alenar’ i ‘Amic, amat’
EL REREFONS

L’obra recorda la
situació a Síria, on
la cantant mallorquina
va actuar fa anys

meu primer pas per Barcelona, la
meva joventut. Revivia una part
de la meva existència molt impor
tant, importantíssima. El concert
es va fer al teatre Zorrilla de Bada
lona;vasermoltbonicilagents’ho
va passar molt bé. El que va passar
és que aquell recital també l’haví
em de fer a les festes de la Mercè,
però quan va tocar ferlo estava
molt afònica i es va haver de sus
pendre. Va ser frustrant.
Però ara el pot recuperar.
D’una altra manera. Com que
aquest any és l’any Llull, i és algú
que jo admiro profundament en
molts aspectes, vaig pensar que
podia recuperar aquells poemes

Sant Jordi el 1997, quan vaig cele
brar els meus 30 anys de carrera.
Però desgraciadament, i malgrat
els esforços de tots perquè partici
pés en el concert d’avui, al final no
ho podrà fer per raons personals.
Una llàstima.
El flautista Moslem hi serà,
no?
Sí,itocaràbastant.Lasevapresèn
cia per a mi és molt important, i, a
més a més, ha fet l’esforç de venir,
cosa que no és gens fàcil, perquè
ell continua vivint a Síria.
Preparar aquest projecte què
l’ha fet reviure?
Aquest repertori em situa en un
espai de temps molt bonic. Tornar

mi aquella experiència va ser ex
traordinària. Trobar el grup d’en
Mouslim va ser una alegria molt
gran, perquè va permetre, va faci
litar, incorporar Orient a la poesia
de Llull. No podem oblidar que
una de les seves obsessions era
trobar i facilitar aquest diàleg in
tercultural.
Va arribar a actuar a Alep per
presentar el disc el 2006?
No. Vam estar a Alep, però va ser
impossible,perquèhihaviaunasi
tuació dramàtica a la frontera, pe
rò sí que vam actuar dues vegades
a Damasc.
És pessimista sobre la situació
de la zona?
Quan va aparèixer, la primavera
àrab em va motivar una esperan
ça, però, d’altra banda, ho vaig
veure com un perill. Jo ja coneixia
Síria, Egipte i Turquia, per exem
ple, i ja havia vist moltes coses, i
aquells símptomes d’entonis ara
s’han agreujat. Però només li diré
una cosa, i és que m’encantaria po
der tornar a cantar amb tots
aquells músics als jardins de Da
masc en pau, com vam fer alesho
res. Que vingui un músic d’Amic,
amat és una formidable, gairebé
un miracle, però, a més a més, és
essencial, perquè amb ell recuper
emunamicaelsod’aquellenregis
trament. I això ja és motiu de festa.
Viu una etapa molt intensa ar
tísticament últimament.
Sí, no em puc queixar gens. Acabo
de tornar de Cuba; fa quatre anys
em van donar el premi Cubadisco
pel meu disc Bellver i em van pro
posar de recollirlo i cantar amb la
Simfònica de l’Havana. Hi vam
CONVIDAT SIRIÀ

El flautista sirià que
va participar en el disc
original d’‘Amic, amat’
també tocarà al Palau
ABSÈNCIA

Malgrat els esforços,
el guitarrista Paco
Cepero no hi serà
per raons personals

MARC ARIAS

La cantant mallorquina a Barcelona dimarts passat

en els actes de l’any Llull, però que
permetrà a la cantautora balear
(Palma, 1947) recuperar alguns
fragments musicals i vitals inten
sos de la seva vida. Estarà acompa
nyada dels seus músics habituals
sota la direcció de Dani Espasa.
Com va néixer el projecte
d’Alenar Llull?
L’any passat els organitzadors del
festival Blues & Ritmes de Badalo
na em van demanar que revisqués
el meu disc Alenar. Em va sor
prendre, perquè era gent jove qui
m’ho proposava. M’ho vaig pensar
bé i em va semblar formidable. Té
cançons molt boniques i és una
obra que té molt a veure amb el

MIG SEGLE DE CARRERA

“No faré grans
muntatges, però
el 50 és un número
molt bonic”
PROJECTE CUBÀ

La cantant ha gravat
a Cuba un disc amb
José M. Vitier, música
camperola i jazz llatí

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

seus que vaig gravar el 2004, i els
hem ajuntat amb aquelles prime
res cançons meves sota aquest tí
tol d’Alenar Llull, que significa
respirar Llull. És una selecció dels
dos discos, però amb l’afegitó de
poder proposar dos músics molt
especials per a mi que participes
sin en el concert.
Paco Cepero i Mouslim
Moslem.
Exacte. Això m’ha suposat un en
tusiasme més important. En Paco
va ser el primer intèrpret que va
tocar amb guitarra andalusa Ale
nar al disc, en aquell llunyaníssim
1977. Després també va venir a to
car al concert que vaig fer al Palau

a treballar aquestes cançons és
anar a un espai de temps en què re
cordes moltíssimes coses de cada
cançó...
Hi ha nostàlgia?
No, gens ni mica. És simplement
alegria, i, a més a més, aquestes
cançons tenen una mica de com
sóc ara i, per tant, també són actu
als per a mi.
Aquest concert també es pot
veure com un homenatge al Me
diterrani i una mirada sobre la
situació a Síria?
El fet és que l’enregistrament del
disc Amic, amat el vaig fer amb el
Cham Ensemble de Damasc, un
grup de sis músics sirians, i per a

anar, evidentment, i vaig conèixer
un músic com Jorge Reyes i el seu
grup de jazz llatí. I vaig aprofitar
per cantar algunes de les meves
cançons més rítmiques en aquella
clau. Va ser fantàstic. I també vaig
conèixer un grup de música cam
perola que van tocar una peça me
va. I em va encantar. I vaig pensar
de fer un disc amb aquelles dues
formacions. I un dia vaig sentir
música de José María Vitier en
una pel∙lícula i em va tornar a en
cantar. Amb aquestes tres influèn
cies i amb lletres que he aportat
pròpies i alienes hem fet un disc
que sorprendrà molt, a finals de la
tardor, quan surti.
Que serà quan ja celebrarà els
seus 50 anys de carrera musical.
Sí, però ho farem sense grans
muntatges. És un número molt
bonic, i és important.
És una reivindicació?
No, de cap manera. És una cele
bració de molts anys de música, de
discos importants en la meva vida,
de gent que he conegut.
Com és la veu que hi ha darre
re d’aquelles cançons després de
50 anys?
No és que sigui millor o pitjor; di
guem que canvia amb els anys, i té
més greus. Tota la vida he intentat
cuidar la veu, en tots els sentits.c

