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CANÇÓ-FOLK

Sara Tavares renova 
les essències de Cap 
Verd a l’Auditori

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

La cantautora porta 
el «soul assolellat» 
del seu disc ‘Xinti’ al 
Festival de Guitarra

La música capverdiana es va fer un 
lloc al món gràcies al dispositiu 
muntat al voltant de Cesária Évora 
des de París. Ara, Lisboa pren l’alter-
nativa amb Sara Tavares, portugue-
sa amb arrels familiars a l’excolònia 
que trenca amb el cànon de la mor-
na, el melancòlic gènere de les illes. 
La intèrpret, guitarrista i composi-
tora representa una nova generació 
que aporta identitat i un tempera-
ment molt propis, lligats a un for-
mat de cançó folk mestissa amb in-
gredients de música negra.
 La història de Tavares inclou un 
llampant episodi de transformis-
me escènic: es va donar a conèixer 
durant la seva adolescència al gua-
nyar dos concursos de televisió a 
Portugal, i el 1994, als 16 anys, va 
representar aquest país al Festival 
d’Eurovisió.  Va quedar en un meri-
tori vuitè lloc amb la inflamada bala-
da sentimental Chamar a música. Pe-
rò no l’hi tingueu en compte: aquell 
embrió de Whitney Houston lusi-
tana, amb vistoses aptituds vocals, 
no té cap mena de relació amb la in-
quieta trobadora urbana que avui 
coneixem, bolcada a posar al dia la 
tradició capverdiana amb una acti-
tud més pròxima a la d’una Ani Di-
Franco.

 La seva vida artística actual es va 
esbossar amb Mi ma bô (2001), un 
disc coproduït amb Lokua Kanza en 
què va adoptar el crioll com a llen-
gua preferent. El 2002 va tenir res-
sò a Catalunya després del seu pas 
pel Mercat de Vic. Després va venir 
Balancê (2006), que la va mostrar 
com  una artista autosuficient; pro-
ductora i guitarrista dotada. El do-
ble compacte i DVD Alive in Lisboa 
(2008) va recrear aquella fèrtil colli-
ta, i ara, Xinti (que significa viu-ho), 
reforça el seu autoproclamat «soul 
assolellat» amb un repertori sensi-
ble i convuls que destapa avui al Fes-
tival de Guitarra i Altres Acords. H

33 Sara Tavares.

Sara Tavares
3 Auditori sala 2 • Div.  5 • 21 hores • 24 €

LíriCA

Ángeles Blancas s’inicia 
en la sarsuela al Liceu

MANEL CEREIJO 
BARCELONA

A
questa nit (i diumenge) 
torna al Liceu Ángeles 
Blancas, una soprano que 
conquista el públic barce-

loní cada vegada que es fica a la pell 
d’un personatge, ja sigui de Verdi 
(com en la seva exitosa participació 
a Luisa Miller); de Mozart (com en la 
seva aplaudida Donna Anna del Don 
Giovanni en la controvertida versió 
de Bieito) o de qualsevol compositor 
contemporani que se li posi al da-
vant (com en les seves punyents in-
tervencions a La voix humaine, de Po-
ulenc, o a la recent estrena de La cabe-
za del Bautista, de Palomar).

 Blancas és, abans de tot, un ani-
mal escènic que connecta amb el 
públic amb la seva única presència 
i abans d’emetre una sola nota. Per 
al seu retorn a Barcelona, la cantant 
espanyola nascuda a Munic ha esco-
llit un gènere en què no s’ha prodi-
gat: la sarsuela. Passats ja 15 anys des 
del seu debut als escenaris, no s’havia 
iniciat encara en el gènere líric espa-
nyol «per cap raó especial», diu l’artis-
ta. «Simplement, perquè no ha estat 
així, però m’encanta, especialment 
quan es fa bé com és el cas d’aquest 
fantàstic happening que hem muntat 
al Foyer del Liceu».
 Es tracta d’un ampli repàs al re-
pertori de sarsules en una versió se-

miescenificada que firma Emilio Sa-
gi, un gran expert i ja famós renova-
dor d’aquest gènere tantes vegades 
maltractat a Catalunya i que porta 
per nom Me llaman la primorosa, una 
de les romances de sarsuela més cèle-
bres per a soprano lleugera. Amb un 
«meravellós» vestuari –en paraules 
de la mateixa Blancas (dissenyat per 
Jesús Ruiz) i l’acompanyament del pi-
anista Giovanni Auletta (un altre ar-
tista que s’estrena en aquest reperto-
ri), la soprano cantarà en dues entre-
gues un programa que compta amb 
obres d’autors com Barbieri, Chapí, 
Chueca, Giménez o Serrano. Un es-
pectacle que promet i que es presen-
ta en coproducció del Liceu amb el Te-
atre Arriaga de Bilbao, del qual Sagi 
és director artístic des dels inicis de la 
temporada actual. H

La soprano repassa 
a ‘Me llaman la 
primorosa’ diverses 
àries del repertori líric

Emilio Sagi, 
renovador del gènere, 
firma aquesta versió 
semiescenificada

33 La soprano Ángeles Blancas, en un moment de La voix humaine.
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‘Me llaman la primorosa’
3 Gran Teatre del Liceu • Divendres 5 (21.00 
hores) i diumenge 7 (18.00 hores)  •  22 €


