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ra fa vint anys, quan la música
pop havia arribat a les cotes
més altes de pompositat i fri-

volitat, la nua claredat del primer disc,
homònim, de Tracy Chapman, va ser
tan ben rebuda com un ruixat en temps
de sequera. No inventava res que no
haguessin inventat en dècades pretèri-
tes altres cantautores però, sigui com
sigui, les polítiques de Reagan havien
generat als Estats Units una demanda
de veus discordants que, la discogràfi-
ca Elektra, que durant la dècada dels
seixanta ja havia projectat cantants de
folk com ara Tom Paxton i Phil Ochs,
va ser hàbil en percebre. Tracy Chap-
man, carn de coffee shops i campus
universitaris de l’àrea d’Ohio, va resul-
tar ser una insospitada gallina dels ous
d’or, i el seu debut, reforçat per la gira
amb Amnistia Internacional que la va
dur aquell estiu al Camp Nou, es va eri-
gir en un clàssic immediat.

Diumenge, després del primer tema,
Tracy Chapman va confessar el seu in-
terès per tornar a actuar en aquesta gira
sola amb la guitarra com ho feia fa vint
anys i, el públic, que tot i exhaurir les
entrades del Palau amb un mes d’anti-
cipació mai ha tornat a comprar tants
discos de la cantautora com ho va fer

A

aleshores, va intuir que, el de Barcelo-
na, l’últim del periple per Europa, seria
un concert generós quant a repertori.
Baby can I hold you, que molts augura-
ven pels bisos, va arribar aviat i, les
cançons del recent Our bright future,
es van anar complementant amb dis-
cursos a favor d’Obama, a la tolerància
religiosa, i altres parades inevitables al
seu cançoner com són Fast car, Cross-
roads i Talkin’ bout a revolution, així
com una revisió de House of the rising
sun. Impertorbable i serena, recorrent
subtilment a una tassa de te o cafè,
Chapman va mostrar moltes de les ar-
mes seductores amb les quals, fa vint
anys, va tocar la fibra a tanta gent, però,
en qualsevol cas, era impossible pati-
nar davant d’un públic que, des d’un tí-
mid comentari a un rutinari canvi
d’harmònica, li va ovacionar absoluta-
ment tot. En els bisos, després d’una
versió de Stand by me i All that you ha-
ve is your soul, Chapman es va fer valer
mitjançant el Get up, stand up de Mar-
ley com a pionera en aquest model de
«cantautora del bon rotllo» que tant va
proliferar en anys posteriors al seu de-
but, a la vegada que feia plantejar si la
indústria discogràfica, en el més in-
amovible dels conservadorismes arran
de la crisi que l’afecta, seria capaç ara
d’apostar tan decididament per algun
cantant contestatari amb guitarra i prou
com ho va fer fa vint anys amb Tracy
Chapman.

música | tracy chapman

Records de fa vint anys
� Lloc i dia: Festival del Mil·lenni. Palau

de la Música Catalana (Barcelona). 21
de desembre

GUILLEM VIDAL

L’IRL reincorpora
formalment les
Illes Balears

● Palma. La junta recto-
ra de l’Institut Ramon
Llull (IRL), màxim òr-
gan de direcció de la ins-
titució, va aprovar ahir
formalment a Palma la
reincorporació de les
Illes Balears al consorci
de l’IRL i, per extensió,
la seva entrada a la Fun-
dació Ramon Llull. Es
tanca així el procés co-
mençat fa un any. L’IRL
passa a ser un consorci
format per l’administra-
ció de la Generalitat i la
de les Illes Balears. La
seu del consorci serà
compartida entre la ciu-
tat de Barcelona i la de
Palma. La presidència
correspondrà de manera
rotatòria. Josep Barga-
lló continuarà sent el di-
rector de l’Institut. / EL
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●  Àngels Margarit serà la
responsable del projecte
de foment i promoció de la
dansa i també de la pro-
ducció artística a l’illa Phi-
lips del Poblenou. La co-
reògrafa de la companyia
Mudances ha estat la més
ben valorada en la convo-
catòria pública que van
impulsar l’Associació de
Professionals de la Dansa
de Catalunya i l’Associa-
ció de Companyies Pro-
fessionals de Dansa de Ca-
talunya. Margarit va ser un
dels noms que va sonar fa
uns quatre anys per dirigir
el Mercat de les Flors. Ella
mateixa va desvincular-se
fa uns mesos del festival
Tensdansa a Terrassa (que
havia creat cinc anys enre-
re), després de comprovar
que no arrelava aquest al-
tre intent de situar un cen-
tre coreogràfic al Vallès
Occidental. El centre co-
reogràfic de l’illa Philips
haurà d’esperar. L’Institut
de Cultura de Barcelona
ha encarregat el projecte

de reforma a Gdmas arqui-
tectura (format per Sara
Galmán i Maite Hernan-
do). Les obres està previst
que comencin durant el
tercer trimestre del 2009.

25 anys de Mudances
L’arrencada de la fàbrica
de creació de l’illa Philips
coincideix en els 25 anys
de la companyia Mudan-
ces. Fa només una setma-
na, en la presentació de
l’espectacle familiar Fle-
xelf ja es va insinuar que
Margarit tenia un projecte
possible, que encara no es-
tava confirmat. El jurat ha
volgut deixar constància
de la qualitat del projecte
Wo(r)k creació en cru pre-
sentat per Òscar Dasí. Les
dues associacions s’han
compromès a dotar-lo eco-
nòmicament i acompa-
nyar-lo en la seva explota-
ció. El jurat també ha fet
una menció especial al
projecte A19 presentat per
Miquel Barcelona, com a
reconeixement i valoració
de l’esforç realitzat.

La coreògrafa Àngels
Margarit gestionarà la

fàbrica de creació de l’illa
Philips del Poblenou

J.B. / Barcelona


