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� Alejandro Sanz (Ma-
drid, 1968) inicia aquest
dissabte a Santiago de
Compostel·la la gira de
presentació del seu últim
disc, El tren de los momen-
tos, a l’Estat espanyol,
després d’haver triomfat a
l’Amèrica Llatina, amb un
intens ritme de treball que
el va obligar a prendre’s un
descans per no col·lapsar-
se. L’octubre vinent, War-
ner posarà a la venda Live
Buenos Aires, editat en dos
formats –DVD i DVD més
CD–, que recollirà el con-
cert que Sanz va oferir el
23 de març passat a l’esta-
di River Plate de la capital
argentina, davant més de
45.000 persones. En tot
cas, ara hi ha l’oportunitat
de veure’l en directe, a Ro-
ses i a Barcelona, acompa-
nyat d’un grup de tretze
músics, entre els quals hi
ha la cantant Txell Sust. Hi
ha informació molt deta-
llada sobre aquesta gira a
www.llegaeltren.com.

–Com es presenta la
gira?

–«És una de les més in-
tenses que he fet: seran 80
concerts en total, 25 dels
quals seran a Espanya i la
resta, per tot Amèrica.»

–I ho porta bé?
–«És la meva feina. Fa

gairebé setze anys que
viatjo d’un lloc a l’altre.
Un s’acostuma a tot. Fins i
tot els esquimals s’han
acostumat a viure al pol
Nord [riu].»

–Què li va passar du-
rant la gira americana
perquè hagués d’aturar-
la sobtadament?

–«Vam haver d’ajornar
la gira pels Estats Units,
perquè som humans i por-
tava molt cansament acu-
mulat: tant, que el metge
em va recomanar que aga-
fés dos mesos de descans
si després no volia deixar
la gira espanyola a mig.
Als Estats Units era més
fàcil ajornar els concerts,
perquè toquem bàsica-
ment en locals tancats, pe-
rò la gira espanyola és so-
bretot d’estiu i en espais
oberts. A més, el públic
americà va entendre molt
bé que era una raó de força
major, i ni tan sols hi ha
hagut devolució d’entra-
des, perquè hi anirem a to-
car a la tardor.»

–Sent molta pressió
quan es veu obligat a
suspendre concerts?

–«Sí, la veritat és que és
com una pressió afegida,
perquè hi ha molta gent
que s’ha gastat els diners
per venir al teu concert i
també molta altra gent que
ha estat treballant en l’or-
ganització.»

–Justament, és lloable
que en el web de la gira
hi aparegui informació
sobre tota la gent que hi
treballa, començant per
tots els músics.

–«Per mi és molt impor-
tant que la banda hi surti
ben destacada, perquè for-
ma part del que la gent
veurà i és evident que jo
sol no podria fer-ho tot.
Són professionals de tota
la vida, els gàngsters del
ritme, i són com la meva
família. La majoria són
músics que treballen amb
mi des de fa molt de temps,
però evidentment s’han
anat produint alguns can-
vis fins que he aconseguit
la banda que jo volia. Crec
sincerament que ara tinc
una banda molt sòlida.»

–I en la qual mai no
pot faltar la guitarra fla-
menca.

–«Sí, la toca José Anto-
nio Rodríguez, però en els
concerts americans no hi
havia guitarrista: no per
escatimar, sinó perquè el
concepte del concert era
un altre.»

–Com s’ha rebut El
tren de los momentos?

–«Molt bé, sobretot te-
nint en compte que les cir-

cumstàncies actuals no
són gens fàcils. S’han ve-
nut mig milió de discos a
Espanya i més d’un milió a
la resta del món. Però més
enllà de les xifres, m’agra-
da haver pogut fer un disc
tan orgànic, tot i que a un
sector del públic i a algu-
nes ràdios els costi una mi-
ca assimilar aquest canvi
de direcció. Estic conven-
çut que al final el temps
posarà les coses al seu
lloc.»

–Fins ara ha experi-
mentat amb el hip-hop,
amb els ritmes llatins...
Què li queda per fer?

–«Moltes coses, perquè
a mi m’agrada tota la mú-
sica, la música en majús-
cules. Quan era molt jove
tenia un grup de rock dur i
al mateix temps un altre de
flamenc. Fa poc vaig tenir
l’oportunitat de tocar amb
Prince i la seva banda a ca-
sa seva a Los Angeles. A
mi sempre m’ha agradat el
rock andalús dels setanta,
que estava molt influen-
ciat per Jimi Hendrix i Ja-
mes Brown, que alhora
són algunes de les princi-
pals influències de Prince:
tothom influencia tot-
hom.»

–Com ho ha fet per
aconseguir el respecte
de gairebé tothom?

–«Jo crec que el meu se-
cret és la feina. És molt
probable que la meva mú-
sica no agradi a tothom,
però la gent pot veure que

és música feta a conscièn-
cia i molt treballada. Ja hi
ha massa músics que dedi-
quen més temps a vendre’s
que a fer música.»

–Cap a on va el seu
viatge musical?

–«Encara no ho sé, per-
què no he tingut temps de
fer noves cançons, però en
aquests concerts es pot
veure que la música deriva
molt cap al funky, sobretot
en la primera part. Evi-
dentment, també hi haurà
cançons de tota la meva
trajectòria i no hi faltaran
balades, perquè també són
part de la meva vida.»

–Ha de ser complicat
fer-ne una tria, no?

–«Sí, perquè tinc moltes
cançons i totes signifiquen
tant per mi, que és difícil
triar-ne 22 o 23. Evident-
ment, partim de l’últim
disc i n’hi ha unes quantes
que no puc deixar de tocar,
si no vull que em llancin
tomàquets.»

–Corazón partío?
–«Per exemple [riu].»
–Com serà el concert?
–«Serà com un viatge

per a tot el públic, amb un
disseny excel·lent d’esce-
nografia i il·luminació de
Lluís Pastor, que té unes
idees molt elegants, i el
punt poètic que li ha donat
Alonso Arreola, nét del
poeta mexicà Juan José
Arreola. També tenim
com a enginyer de so Fer-
nando Díaz, cosa que és
garantia de qualitat.»

El músic madrileny oferirà, dimarts vinent a la Ciutadella de Roses i el 4 de setembre al Palau
Sant Jordi de Barcelona, les dues úniques actuacions a Catalunya de la seva gira actual

«El meu secret és la feina»

Alejandro Sanz. MÚSIC
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Alejandro Sanz, en una imatge promocional d’El tren de los momentos. / WARNER

� El Festival de Barcelo-
na Grec 2007, que el seu
nou director, Ricardo
Szwarcer, va definir el ju-
ny passat com una edició
«de transició», ha atret
78.353 espectadors de pa-
gament, que juntament
amb les invitacions a pro-
fessionals sumen un total
d’assistència xifrat en
94.519 visitants. Les
78.353 localitats venudes
–quasi 2.000 més que el
2006– es tradueixen en un
58% de l’aforament total,
amb un 81% d’ocupació al
Teatre Grec i un 80% a la
plaça del Rei. Jordi Martí,
regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelo-
na, proclamava ahir que
les dades presentades a la
premsa –a les quals s’hau-
ran d’afegir l’assistència a
l’obra de teatre Fedra, es-
trenada ahir– corroboren
que el Grec 2007 ha estat
«un molt bon festival».
L’argentí Ricardo Szwar-
cer, per la seva part, va tit-
llar el balanç de «satisfac-
tori», tot i que es va propo-
sar «ser més ambiciosos» i
prioritzar la connexió del
festival amb la ciutat.

El Grec, amb 72 espec-
tacles d’índole diferent, ha
aconseguit vendre 32.663
entrades de teatre (un 60%
d’ocupació), 27.746 de
música (82%), 9.352 de
dansa (76%) i 8.592 de
teatre infantil, circ i hip-
hop (77%). Unes xifres
que no només augmenten
un 7% la mitjana de locali-

tats venudes dels darrers
cinc anys sinó que, per pri-
mer cop, han fet recaptar
29.355 euros més dels que
hi havia previstos. Entre
els espais que han acollit
més d’un espectacle amb
més bon percentatge d’as-
sistència hi ha el mercat de
les Flors (84%), el Teatre
Grec (81%) i la plaça del
Rei (80%), i entre els que
han tingut pitjors resultats,
el Teatre Romea (37%) i el
Sant Andreu Teatre
(29%).

L’any vinent, òpera
Szwarcer, que va agafar
enguany el timó del festi-
val després d’estar en
mans de Borja Sitjà durant
set edicions, va voler ahir
esperar a fer un balanç in-
tern per marcar les línies
de futur del festival, tot i
que va avançar que l’òpera
hi tindrà presència i que
els espectacles familiars
tindran més cabuda en el
Teatre Grec.

L’argentí va remarcar la
voluntat de descentralitzar
unes quantes propostes del
festival, posar en successi-
ves edicions «més accent
en l’autoria catalana» sen-
se tancar-se a cap proposta
«vingui d’on vingui», con-
tinuar buscant nous pú-
blics i mantenir apostes de
cert risc com han estat en-
guany les nits de circ i hip-
hop.

Fedra, amb Ana Belén
de protagonista, clou
aquesta setmana la 31a
edició del festival.

L’edició «de transició» del
Festival de Barcelona Grec
es clou amb un augment

de públic
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Jordi Martí i el director del Grec, Ricardo Szwarcer. / EFE.


