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PERE VIRGILI

La fadista Mariza aposta per renovar el gènere enriquint-lo amb altres sonoritats

La fadista nascuda a Moçambic presenta aquesta nit el seu tercer disc, ‘Transparente’, al Palau de la Música Catalana

Mariza: “De petita vaig
tenir fado en lloc de nines”

Jaume Ventura
BARCELONA

M
ariza, una
de les
grans
veus del

fado actual, pre-
senta avui al Palau
de la Música el seu
tercer disc, ‘Trans-
parente’ (Emi), en el
marc del Festival de
Guitarra.

Mariza és nascuda a Mo-
çambic, però des de ben petita
es va criar al barri de Mouraria
de Lisboa, on es respirava fado
pels quatre costats: “Mai
m’hauria imaginat que tin-
dria èxit”, confessa, i recorda
els seus inicis cantant davant
la família o grups d’amics i
com la van animar a comen-
çar a viure de la seva veu. “El
fado era a l’ambient, era im-
pensable que no en cantés. No
vaig tenir nines, sinó fado”,
bromeja, però també recorda
l’oposició de la seva mare: “El
meu pare és un apassionat de
la música portuguesa, però la
meva mare no volia que m’hi
dediqués i em deia que no sa-
bia qui em donaria un plat de
menjar quan ella no hi fos”.

De la seva família en desta-
ca que “vaig aprendre que s’ha
de viure el dia a dia, a fer el
que penso que és just i a ser
molt sincera amb tothom. Ai-
xò em porta a ser molt dura
amb els meus músics, perquè
crec que no ens podem aco-
modar i pensar que tot està
fet. M’intento superar cada
dia”.

Tot i ser una de les veus més
reconegudes en el fado actual,
ella defuig consideracions
d’aquesta mena i es defineix
com una treballadora “que no
vol ni sentir a parlar que és la
millor, perquè si això passés

abaixaríem el grau d’exigèn-
cia”.

Què oferirà l’artista en el
concert de presentació de
Transparente? Ella, amant con-
fessa del directe, explica que
en els seus espectacles intenta
“crear molta intimitat amb els
espectadors. Els intento aga-
far, metafòricament, de la ca-
misa i portar-los cap a dins
meu. Vull que sentin com a
seus tot els sentiments que
estic intentant treure de l’in-
terior. I és que quan canto és

com si estigués nua”, diu. Per
ella, a més, la grandària del
local és important: “Busco
convertir els grans teatres en
petites tavernes. L’escenari, en
certa forma, es converteix en
una reunió agradable amb els
meus amics, no m’interessa
dir jo sóc l’artista i vosaltres
sou el públic”, i exposa quina
creu que és la dificultat d’ac-
tuar en espais més reduïts:
“He cantat molts anys en ta-
vernes i petits locals, i el més
difícil és fer que la gent que es

pren una copa ho deixi tot i et
pari atenció. Per això els tea-
tres grans espanten més”.

El futur del gènere
El fado ha d’evolucionar?

Ella creu que sí, però sense
oblidar el punt de partida:
“Estem parlant d’una música
urbana, com el tango. Les
músiques urbanes tenen una
vessant social, són actives. Per
això respiren al mateix ritme
que la ciutat i, per tant, és
impossible cantar els matei-

xos fados que s’interpretaven
a finals del segle XIX. A l’hora
d’interpretar, però, has de te-
nir respecte per tot el que s’ha
fet. Al mateix temps, jo, per
exemple, he viscut moltes ex-
periències, i per això hi poso
altres ritmes buscant una so-
noritat pròpia”. El resultat
d’aquesta atractiva recepta és
una paleta rica en matisos,
amb fado pur d’una banda i
ritmes brasilers, sensualitat
africana i folk portuguès de
l’altra.

Fado global
Molt contrària a la globa-

lització “en determinats te-
mes”, Mariza creu que ens al-
guns aspectes aquest feno-
men ajuda la música. A més,
la cantant pren l’exclusivitat
del fado a Portugal: “És glo-
bal, pertany a tota la gent.
Quan parlo de passió, de
mort, de dolor, d’alegria, de
mort... tothom sap de què va,
tot i no utilitzar el mateix
idioma. El fado parla de la vi-
da, i això és universal. Puc
cantar per a un portuguès,
per a un xinès o per a un
mexicà, tots sabran de què
estic cantant perquè els sen-
timents que interpreto els
sonaran”.

Tot i la fama, Mariza conti-
nua vivint igual i, per exem-
ple, quan és a Lisboa, se’n va a
comprar als mercats com si
fos una ciutadana més, a
comprar el pa o a la llibreria.
A això hi ajuda el fet que els
portuguesos, segons l’artista,
siguin “molt tímids i calmats,
tenen dificultats per expres-
sar els seus sentiments”.

T E A T R E

‘Suite bufa’

Un àngel atrapat
a la maleta

Francesc Massip

‘Suite bufa’ de Joan Brossa i Josep M. Mestres Quadreny.
Intèrprets: Bealia Guerra, Pau Baiges, Manoli Nieto.
Direcció: Víctor Àlvaro. Barcelona, Nou

Tantarantana, 9 de juny.

Novament una sala alternativa assumint tasques incomplides
pel teatre públic. El Nou Tantarantana s’aboca al risc de mostrar
l’espaterrant Brossa, aquest cop en aliança amb un dels músics
més trencadors del país: Mestres Quadreny. Inscrits de ple en la
cresta de les neoavantguardes més agosarades, el tàndem Bros-
sa-Mestres es van empescar les accions musicals, espectacles on
encadellaven la imaginació sonora de l’un amb la poètica visual
de l’altre, sovint comptant amb la complicitat interpretativa

d’un jove pianista cridat a deixar empremta: Carles Santos. Ell,
amb l’Anna Ricci com a cantant, va estrenar el 1966 en sessió
única la Suite bufa que ara per primer cop fa temporada en un
molt digne muntatge de Víctor Àlvaro, que ha desenvolupat
amb encert escènic les suggerències dels autors.

L’acció contrafà el format clàssic de concert per a piano i
cantatriu, traspassat per l’alè d’una ballarina i poblat de re-
cursos de màgia i prestidigitació, i, òbviament, conculca les
convencions del gènere. Abans de començar, un misteriós
personatge arrossega un maletot d’on sobresurten plomes i el
disposa sota el piano de cua que presideix l’escenari, com si hi
portés l’àngel de la inspiració mal encabit a l’equipatge. Des-
prés, pianista i cantatriu, des de la veu o el teclejar, dialoguen,
s’apostrofen o es fan la traveta. Mentrestant, la ballarina amb
tutú llarg surt a escena calçant uns sabatots que amaguen els
delicats peus enfundats en sabatilles de puntes amb què es
marca uns virtuosos passos de ballet clàssic per trencar-los tot
d’una i estrafer-los com un titot maldestre que recorda la cè-
lebre seqüència del ball de Francis Picabia en el film Entr’Acte
de René Clair. L’instrument tan aviat és munyit com si fos una
vaca per la ballarina, guixat com una pissarra o ratllat com un
cotxe de luxe per la cantant que s’ha picat amb el pianista, o
tocat amb les mans emmanillades. La peça culmina amb una
hilarant plegada de llençols entre l’intèrpret i la ballarina,
mentre el piano toca sol i pel seu compte en un perfecte nú-
mero d’il·lusionisme.


