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Sempre amb una actitud optimista davant la vida, Rosana admet que està vivint un bon moment

La cantant canària canvia de companyia discogràfica i publica el seu primer àlbum en estudi en quatre anys, ‘Magia’

Rosana: “No és bo vendre un
milió de còpies del primer disc”

Jaume Ventura
BARCELONA

H
an passat
més de
quatre
anys des

que Rosana va pu-
blicar el seu últim
disc d’estudi. Ara,
de la mà d’una nova
discogràfica, la ca-
nària presenta ‘Ma-
gia’ i es declara
“amb la lliçó ben
apresa”.

Si s’escolten els 13 temes
que formen Magia (Dro) s’arri-
ba a la conclusió que aquesta
artista canària de 42 anys està
en un bon moment. És tanta
l’alegria que transmet que, per
exemple, canta alegrement
com se’n va “a fer una hipote-
ca” o ens convida “a ser feliços,
que és gratis”. Ella ho corro-
bora: “Sempre he estat una
persona optimista, però és cert
que ara visc un bon moment”.

Quins són els motius de tan-
ta felicitat? Segurament el can-
vi de companyia discogràfica hi
ajuda: “Amb l’entrada a Dro he
carregat les piles, perquè tenen
una forma de treballar basada
molt en la feina en equip i a
anar tots a l’una que ajuda a
sentir-te bé amb el que fas”.

Amb Magia, Rosana rendeix

homenatge a la sensació que té
al treballar en la feina que li
agrada, “a la màgia del regal
que m’ha anat a parar a les
mans”, a base dels ritmes sen-
zills amb els quals es va donar
a conèixer i amb la seva veu
carecterística, càlida i melosa,

que acompanya unes lletres
plenes d’amor. L’artista no para
de donar les gràcies: “Quan
miro enrere i veig que estem
gairebé en els sis milions de
còpies de cinc àlbums només
puc fer que recordar-me dels
meus amics i familiars per estar

al meu costat i recordar-me de
qui sóc i d’on vinc”.

Precisament, el nombre de
còpies que va vendre del recor-
dat Lunas rotas la va marcar: “No
recomano a ningú vendre un
milió de còpies amb el seu disc
de debut. Més que res, pel que

et representa com a persona,
perquè xoca passar d’estar al
sofà de casa teva cantant per a
la teva família a fer-ho en un
estadi on hi ha 30.000 persones
que canten les teves cançons i
mouen la mà quan tu els dius
que ho facin”, explica.

Treballar bé
Tot i que prefereix no burxar

més en la ferida i destaca que li
calia un cop de timó en la seva
carrera i “que hi he deixat
molts amics, a Universal”, Ro-
sana es mostra taxativa i deixa
les coses clares: “A mi sempre
m’ha obsessionat que es treballi
bé una cosa, que no es faci a
corre-cuita. A més, no es pot
plantejar un disc dient que o
renovo o no treballem el disc
tant com es mereix”. El resultat
de tot aquest embolic va ser
Marca registrada (2003), gravat
en directe a Manilva (Màlaga) i
Madrid, i que va arribar justet a
les 50.000 còpies. L’artista, pe-
rò, no ho veu tan malament, i
el defineix com “un disc de
transició”.

Aquest estiu serà ben atapeït
per a la cantant. A banda de
dues petites actuacions, a Ma-
drid i a la sala Luz de Gas, fins
al mes de setembre es dedicarà
a promocionar Magia a les dues
bandes de l’Atlàntic. A partir de
llavors, començaran les actua-
cions. Des de la tardor fins a
principis de l’estiu de l’any que
ve, en petits teatres i escenaris
més recollits. A partir de juny,
serà el torn de grans estadis i
recintes de més capacitat.

Dos dies intensos de festa del teatre
Cesc Martínez

BARCELONA

L
a Marató de
l’Espectacle
és un apara-
dor de pro-

postes escèniques
en què l’important
és que se’n puguin
veure gaires.

Quan va començar, l’any
1984, la idea era que tothom
que volgués pujar a un escenari
tingués uns minuts per fer-ho i
que es defensés tot sol, com
pogués, durant aquella estona.
Vint-i-un anys després, sense
haver faltat mai a la cita, la
Marató manté gairebé intacte
aquest principi.

Durant aquest cap de setma-
na, al Mercat de les Flors i a la
plaça Margarida Xirgu s’ha ce-
lebrat la Marató d’enguany. I és

exactament això: una revetlla
del teatre, la dansa, el circ i els
audiovisuals, a mig camí entre
la festa de final de curs i una
espècie de Boqueria de les arts
escèniques. Tots dos són objec-
tius de l’organització: d’una
banda, potenciar la part lúdica
de la representació teatral i so-
cialitzar-la; de l’altra, atraure
els programadors a proveir-se
en aquest fons de companyies i
espectacles tan heterogeni. Per-
què això sí: a la Marató s’hi
aplega tanta disparitat de
muntatges com quantitat d’ar-
tistes; en l’edició d’aquest any,
s’han pogut veure unes 200
produccions diferents, amb un
màxim de deu minuts per a
cadascuna.

L’obertura del festival va ser
divendres al vespre; un concert
gratuït de Muchachito Bombo
Infierno va donar pas a l’actua-
ció del grup de dansa Membros,
de l’extraradi de Rio de Janeiro.
Un començament fort que va
atreure, ja d’entrada, una bona
quantitat de públic que no va

parar d’augmentar. Fins i tot
els espectacles de pagament (els
que es feien a dintre del Mercat
de les Flors, que aquest any ha-
vien reduït el preu respecte
d’edicions passades), van tenir
una afluència de visitants que
va deixar satisfets els organit-
zadors. En la clausura, dissabte
a la nit, es respirava tant
aquesta satisfacció com l’esgo-
tament dels qui s’havien passat
aquests dos últims dies fent
funcionar el mercat, superant
fins i tot alguns problemes tèc-
nics.

Participació de professionals
Al costat de propostes entu-

siastes i d’espectacles en fase
larval, també hi han participat
companyies professionals que
aprofitaven l’aparador per
mostrar els seus treballs. I si
això demostra la solidesa que
ha anat adquirint i que té la
Marató, també, en contraparti-
da, és imprescindible aquesta
quota de professionalitat per
mantenir-ne la consistència. És

el cas del grup de titelles Tras-
tam, que divendres va portar a
escena un tros de Les coses de la
vida, un muntatge refinat fet
amb objectes; Evidències, de Tea-
tre al Detall, que proposa un
espectacle basat en poemes de
Jordi Cienfuegos; la Companyia
Pepa Plana, que dissabte va en-
senyar un fragment del seu
Hatzàrdia; i el Loco Brusca, entre
altres, que va participar amb
un fragment de Gral. Mierden.
Ell, a més, era un dels presen-
tadors de tota la Marató, junta-
ment amb Arnau Vilardebò
(que és un dels cervells d’aquest
mercat), Mateo Vergara i Pablo
del Giúdice.

La nit de dissabte, la sala Se-
bastià Gasch del Mercat de les
Flors es va dedicar exclusiva-
ment a la mostra de treballs
audiovisuals. Cal destacar-ne el
domini dels recursos cinema-
togràfics bàsics, ja sigui en les
produccions acurades de l’Es-
cac com en d’altres fetes amb
una escassetat evident de re-
cursos.


