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� Avui la música és un ne-
goci. Però també és moltes
altres coses. Des de molt
abans que existissin les
llistes d’èxits i les descàr-
regues de melodies als
mòbils, la música fa
menys durs els dies de fei-
na, marca l’arribada de les
festes i de nit adorm els
nens.

I això no ho han oblidat
al poble de Riudaura, al lí-
mit de la Garrotxa amb el
Ripollès. En aquesta loca-
litat de poc més de 400 ha-
bitants, el Grup de Recer-
ca Folklòrica de la Garrot-
xa hi va recollir, a partir de
cantadors i informants,
una bona pila de cançons
de tradició oral sobre els
temes més diversos. El tre-
ball de camp es va fer entre
el 1993 i el 2005, i va ser-
vir de base per a la publica-
ció del llibre D’aquí estant

veig una estrella, dirigit
per Josep Garcia i editat
per Quaderns de les 7 Si-
velles, en què s’ha recollit,
ordenat i comentat bona
part del material.

Divendres passat, les
cançons de Riudaura es
van cantar als Lluïsos de
Gràcia, a Barcelona, dins
del Tradicionàrius, un fes-
tival que ja fa vint anys que
camina amb el mèrit de
posar a l’aparador iniciati-
ves com aquesta, tan inte-
ressant com allunyada de
les grans agendes mediàti-
ques. La gent que va anar
als Lluïsos va poder com-
provar que a Riudaura es
canten nadales bellíssi-
mes, que hi han perviscut
llargs romanços sobre
guerres, contrabandistes i
casoris problemàtics, i
també que mentre que
sembla que tot el planeta
s’hagi de moure inevita-

blement al ritme de les
cançons de Shakira, en
aquell poble poden presu-
mir d’un ball característic i
singular conegut com el
ball del gambeto, que es fa
cada any per la Festa del
Roser.

En l’espectacle, l’actua-
ció de joves riudaurencs i
músics establerts a la Gar-
rotxa es va alternar amb
projeccions on nens i gent
gran, especialment dones,
s’espremien la memòria
per revifar cançons que
han anat passant de gene-
ració en generació fins
avui. A la pantalla, fins i
tot alguna senyora reme-
nava la cua amb gràcia re-
cordant com cantava Jo te
l’encendré, per carnaval o
per la matança del porc.

A Riudaura han activat
la memòria històrica sense
haver de passar cap tràmit
parlamentari. És el mateix

que ha fet Bruce Springs-
teen quan ha proclamat els
seus orígens traient la pols
al vell i explosiu cançoner
de Pete Seeger. En aquest
sentit, el llibre D’aquí es-
tant veig una estrella es
tanca amb un text brillant
del folklorista nord-ameri-
cà Alan Lomax, que ser-
veix per a Riudaura, per a
Nova Jersey i per a qualse-
vol racó de món: «Totes
les cultures necessiten la
part que correspon als mit-
jans de comunicació.
Quan la gent de les tribus o
del camp escolten i veuen
les seves tradicions en els
mitjans de comunicació de
masses, projectats amb
l’autoritat que general-
ment es reserva als grans
centres urbans, i quan ve-
uen com aquestes tradi-
cions s’ensenyen als seus
fills, succeeix alguna cosa
màgica.»

Veïns del poble i músics de la Garrotxa recuperen un immens patrimoni musical
amb un espectacle als Lluïsos de Gràcia, dins del Tradicionàrius
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Les estrelles de Riudaura

Un instant de l’actuació del Grup de Recerca Folklòrica de la Garrotxa, divendres al Tradicionàrius. / ANDREU PUIG

a néixer Joseph Mustacchi, de pares grecs,
a Alexandria el 1934, i va ser als disset
anys que va anar a viure a París. Voyage va

ser una de les primeres cançons que va oferir diven-
dres, tot demostrant que la seva música, la mirada i
l’energia poden fer moure-ho tot al seu voltant.
Moustaki no només sedueix amb les seves cançons
més conegudes, sinó en cada història que canta,
com si s’hagués fet el propòsit d’explicar-nos savis
contes d’avis, des d’Il y avait un jardin («on hi ha-
via una casa de portes obertes, que no he trobat mai
més») fins a Alexandrie, en què deixa volar la nos-
tàlgia fins al món de la seva ciutat natal, el seu para-
dís perdut, «el meu es diu Alexandria, el vostre Ca-
talunya» (en comptes del París de l’original). No va
ser l’únic detall que buscava la complicitat del pú-
blic. Sempre proper, fins i tot quan havia de cantar,
ajudant-se de papers, les cançons inèdites (Incon-
solable i Les jeunes filles) o les adaptacions que ha-
via preparat, Moustaki va oferir en català una carta
d’un combatent de 1944, Claudia, a qui diu «dels
meus retalls no en feu bandera».

Musicalment, en els últims treballs, a Moustaki
li tiren les sonoritats brasileres, potser perquè tres
dels seus músics canten en portuguès i porten Bra-
sil al cor. Així, es van poder escoltar, a més d’una
cançó dedicada a l’escriptor Jorge Amado i a la ciu-
tat de Salvador de Bahia, un tema d’un altre dels
seus cèlebres amics, l’argentí Astor Piazzola, on
l’acordió va fer les funcions de bandoneó.

� Marina Rossell va acompanyar el
cantant –que va presentar-lo com «el
més savi de tots els mestres»– a la
cançó que dóna títol a l’últim àlbum
editat per Moustaki, Vagabond

(Virgin, 2005), amb bells versos com
ara «mai no he aconseguit aquell
gest que ens acostés».

Interpretacions de clàssics? Sí, és clar: Ma liber-
té, En Méditerranée, Le temps de vivre i les quatre
cançons que va cantar enllaçades cap al final del re-
cital: Ma solitude, Joseph, Le métèque i 17 ans. Ma
solitude l’hem pogut sentir adaptada al català a El
disc de la Marató pels joves Roger Mas i Refree, ja
que el repertori de Moustaki és susceptible de ver-
sionar-se fins i tot per cantants de pop-rock. Ara bé,
el seu medi natural és el món de la cançó, també pu-
nyent com ara Déclaration; i des de la seva primera
visita l’any 1971, també flueix amb la cançó catala-
na. Per això, va recordar al públic la sort que avui
no hi ha prohibicions; tampoc no es va fer gens es-
trany veure com sortia Marina Rossell –que va pre-
sentar-lo com «el més savi de tots els mestres»–. El
va acompanyar a la cançó que dóna títol a l’últim
àlbum editat per Moustaki, Vagabond (Virgin,
2005), amb bells versos com ara «mai no he acon-
seguit aquell gest que ens acostés». Rossell també
va sortir per fer els cors d’una de les cançons pro-
testa per excel·lència, Marche de Sacco et Vanzetti;
que va ser corejada en català («sempre més us duré
al fons del meu cor», en referència als anarquistes
executats en els anys vint). Si aquesta peça, amb
música d’Ennio Morricone, ha viatjat arreu (com la
versió de Joan Baez, Here’s to you), Moustaki és un
altra ànima lliure que volta i voltarà pel món. Final-
ment, el vell adolescent no es va estar de fer ballar
el públic, que omplia de gom a gom el Palau, amb
un combinat de La bamba i Frère Jacques.
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Gestos i gestes d’un
savi rodamón

� Dia i lloc: 19 de gener. Palau de la Música

Catalana.
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oco Comín és una experi-
mentada coreògrafa de
musicals que suma, amb

èxits, els seus últims títols per a un
públic afamat de peces populars,
com ara Fama o Grease. També fa

C

anys que treballa en l’àmbit del
teatre familiar, amb actors sortits
de la seva escola. Peces com La co-
mèdia dels errors demostraven,
amb una gran simplicitat, una po-
sada en escena eficaç i una inter-
pretació lúdica i correcta. Ara, Co-
mín signa un Oliver twist coreo-
gràfic, en què el cant pràcticament
desapareix (quan no és gravat). La
tria de les músiques i dels balls ale-
gres contrasta amb la temàtica
d’humitats i pobresa de Dickens.
És poc coherent que els orfes de
l’hospici ballin a ritme dels escura-

xemeneies de la Mary Poppins i
sona, com a mínim extravagant,
que el judici al dissortat noi (expul-
sat de l’hospici i acusat d’un roba-
tori que no ha comès) es balli a to-
nada del We will rock you.

El treball és un barret amb bons
acabats, però gens adequat per al
cap del clàssic Dickens. La peça,
amb veu en off de Maria Pau Hu-
guet, resumeix el drama amb final
feliç de Twist. Aquest és un Oliver,
per cert, ben diferent al que coneix
la canalla d’avui, que el confon
amb el futbolista, l’amic de Benji.
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Mary Poppins dins d’un hospici
� Autor: Charles Dickens (adaptat

per Coco Comín)

Selecció musical: Joan Manuel

Ortínez

Direcció musical: Xavier Mestres

Dia i lloc: dijous, 18 de gener

(fins al 4 de febrer) al Jove Teatre

Regina
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