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«Faig música contempo-
rània africana perquè sóc
una dona contemporània
africana». Amb aquesta
frase senzilla i contundent,
Rokia Traoré (valorada in-
ternacionalment tant per la
seva veu com per les seves
composicions) talla d’en-
trada qualsevol debat so-
bre què hi ha de modern i
què de tradicional en la se-
va música. «La tradició és
una continuïtat que ens du
des del passat més remot
fins avui», continua, «a
l’Àfrica occidental tenim
tota la tradició oral dels
griot, però també tenim te-
levisió i internet. La músi-
ca que faig em reflexa tal
com sóc, i tal com són
molts joves africans». La
cantautora parla sovint
d’aquestes qüestions amb
Toumani Diabaté (intèr-
pret virtuós i màxima au-
toritat de la música clàssi-
ca mandinga), i no descar-
ten fer alguna cosa plegats
en relació amb el repertori
tradicional aviat.

Ara per ara, però, Traoré
presenta el seu quart disc,
que introdueix respecte
dels tres anteriors canvis
en l’orquestració i en el
concepte del so: «Hem
buscat un aire més vintage,
més brut i orgànic. Molts
artistes de world music,
quan volen evolucionar o
introduir novetats en les
seves propostes, cauen de
seguida en el pop, i jo vull
allunyar-me’n. El repte ara
és transportar aquesta idea
i aquest so als escenaris».

Tchamanché, explica la
cantant, és una expressió
de la llengua bambara que
vol dir buscar el centre o

l’equilibri. «En el cas de la
meva música, l’equilibri
entre el passat i el futur,
entre l’Àfrica i Europa»,
aclareix.

A Rokia Traoré se la
presenta habitualment
com a estrella de world
music (músiques del
mon). Pel que fa a aquest
concepte, una controverti-
da etiqueta que els angle-
sos es van empescar per
anomenar totes les músi-
ques que queden fora de

l’àmbit anglosaxó, a ella li
agrada matisar. «Sigui
com sigui, aquesta etique-
ta ha funcionat comer-
cialment, i ha permès que
molts músics siguin co-
neguts més enllà de les se-
ves cultures. Sí que és cert
que el sentit de l’expressió
és absurd, perquè d’on és
la música sinó del món?
Però bé, això no és massa
important mentre la músi-
ca sigui bona i es conegui.
Fa vint o trenta anys, les

músiques africanes i
asiàtiques només arriba-
ven a petits ambients d’in-
tel·lectuals europeus. Ara
hi ha més públic, i més
mercat».

Traoré s’incorpora i ele-
va el to de veu quan passa a
parlar de la crua realitat
social africana. Fuig dels
tòpics, medita les respos-
tes i es mulla. «Hi ha molta
hipocresia. Per què molts
polítics europeus afavorei-
xen l’entrada de recursos
africans com ara el gas, i
després posen barreres als
immigrants i presenten la
nostra realitat com un pro-
blema que no els afecta?»

Conèixer el passat
La cantant va créixer en un
entorn familiar sensible a
la cultura (el seu pare era
diplomàtic) i ha viscut en
diferents continents.
Explica que això li ha
permès veure la imatge,
sovint allunyada de la
realitat, que es té de l’Àfri-
ca a altres llocs. «Amb la
colonització es va destruir
bona part de la nostra his-
tòria i la nostra cultura.
Ara hem de mirar enda-
vant, i hem de començar
treballant en l’educació; el
futur de l’Àfrica implica
que els joves coneguin els
seu passat». Hi ha alguna
raó per a l’optimisme en
aquest continent? «No tinc
una resposta clara, en
general tenim un líders
terribles, la descolonitza-
ció va arribar fa quatre dies
i és normal que hi hagi
problemes, però sí que
veig que, per exemple, a
Ghana van per un bon ca-
mí».

L’Àfrica jove i moderna
La maliana Rokia Traoré actua avui a Badalona en el marc del Blues & Ritmes

Rokia Traoré editarà el seu quart disc el maig. / EL PUNT

● Amb el cabell extremadament
curt, una mirada que transmet deter-
minació i un discurs que fuig dels tò-
pics, la de Rokia Traoré és una de les

JORDI MARTÍ / ENDERROCK / Barcelona cares més conegudes de l’escena de
les anomenades «músiques del
món». La cantant i compositora mal-
iana actua aquest vespre (21.00 h; 16
euros) al Teatre Zorrilla de Badalo-

na, en la segona sessió del festival
Blues & Ritmes, per avançar en di-
recte les cançons del seu quart disc,
Tchamanché (Universal), que es pu-
blicarà al final de maig.

● Sis anys després del seu
últim treball amb compo-
sicions pròpies i vuit me-
sos després d’oferir la seva
faceta més jazzística en el
Festival de la Porta Ferra-
da de Sant Feliu de Guí-
xols, la cantant israeliana
Achinoam Nini, Noa, pu-
blica Genes & Jeans
(‘gens i texans’). En l’àl-
bum, que avui presentarà
al Palau de la Música Ca-
talana (21.00 h; de 25 a 54
euros) en el marc del dino-
vè Festival de Guitarra, la
cantant enfila un periple
sonor a les arrels iemenites
de la seva família, que el
1902 va emprendre una
llarga travessia de dos
anys a peu des del seu país
d’origen fins a Israel. «Tot
plegat és conseqüència
d’un llarg procés vital
–confessava Noa a aquest
diari fa uns dies a
Barcelona–. Després de
voler entendre la teva prò-
pia identitat sense mirar el
passat, arriba un moment
en què procures compren-
dre no pas cap on vas sinó
d’on véns i com això que-
da reflectit en la mena de
persona que ets. La mater-
nitat hi deu tenir alguna
cosa a veure», va dir.

Genes & Jeans, produït
pel seu inseparable còm-
plice, Gil Dor, conté dotze
temes interpretats per la
cantant en tres idiomes
que, segons diu, tots for-

men part d’ella mateixa i
no podia renunciar a cap
d’ells: anglès, hebreu i ie-
menita. «En la meva músi-
ca sempre ha existit un
component oriental, però
diria que en un segon ter-
me. Ara he volgut portar-
lo al davant de tot. Sé que
no sóc la persona adequa-
da per posar-me de cop i
volta a interpretar música
iemenita, de manera que
m’he vist obligada a cercar
una via personal per arri-
bar a aquesta música. Al
contrari del nostre llen-
guatge musical, la música
del Iemen no té harmonia.
És només veu i ritme, així
que harmonitzar-la ha es-
tat en part aquesta via.
Quan uneixes aquests dos
llenguatges, la sensació és
de màgia», afirma la can-
tant, que mai no ha pogut
trepitjar el Iemen per la se-
va condició de jueva.

Les cançons de l’àvia
La seva àvia, a qui Noa va
exhortar a explicar-li ron-
dalles i cançons del Iemen,
s’entreveu com un ele-
ment clau del concepte de
Genes & Jeans. «Vaig
passar llargues estones es-
coltant les històries que te-
nia per explicar-me; l’es-
coltava cantar en el seu
idioma originari, i tenia
unes sensacions molt for-
tes». Avui Noa es farà
acompanyar de Gil Dor i
quatre músics més.

Noa examina les seves
arrels iemenites a «Genes
& Jeans», un nou disc que
avui presenta a Barcelona
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Noa, en un concert de fa uns dies a Suïssa. / EFE

● La Fura dels Baus con-
vertirà la sala gran del
TNC en un espai on uns
terroristes de no se sap
quina causa ni país segres-
taran els espectadors que,
teòricament, estan veient
un espectacle, Boris Go-
dunov. El muntatge, estre-
nat fa uns mesos a Múrcia i
que ja s’ha pogut veure en
teatres de Rubí, Girona i
Palma fa temporada a par-

tir de dijous al TNC durant
un mes. Serà el segon cop
que La Fura presenta un
espectacle al teatre de Les
Glòries.

El director Alex Ollé as-
segura que els espectadors
no han de patir per la eva
integritat física. Sí que
sentiran por quan vegin
personatges amb passa-
muntanyes i kalàixnikov
pels passadissos de platea.
Tot i la dimensió de la sala,

no s’ampliarà el nombre
de terroristes que demanen
una contrapartida al go-
vern estatal per alliberar
els ostatges. El director ar-
tístic, Sergi Belbel, ho cor-
robora: la disposició dels
espectadors en una espai
diàfan, sense amfiteatre ni
llotges els fa molt més vul-
nerables.

Durant el muntatge
s’aniran representant frag-
ments del Boris Godunov

de Puixkin tot i que sota
una manipulació sublimi-
nar, com explica el drama-
turg David Plana. A les rè-
pliques del dramaturg rus
se li han incorporat decla-
racions de personatges po-
lítics com ara Sarkozy,
Bush i Che Guevara. El
públic veurà, a través del
vídeo, les deliberacions
d’un comitè de crisi espa-
nyol i com les forces de se-
guretat encerclen el TNC.

La Fura dels Baus reprodueix el segrest
d’uns espectadors a la sala gran del TNC
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