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Francesc Pi de la Serra,
Quico per als seus fidels
seguidors des de fa més de
quaranta anys de carrera,
va publicar l’any passat el
seu últim disc, Tot, des-
prés de gairebé una dècada
de silenci discogràfic. «A
la meva discogràfica ac-
tual, K Indústria, m’ente-
nen molt bé, però la veritat
és que el mercat discogrà-
fic està cavant la seva prò-
pia tomba, per no haver
volgut baixar els preus
dels discos, i amb l’am-
bient que hi ha, poques ga-
nes et queden de fer coses.
En tot cas, a mi la gravació
m’interessa moltíssim. Jo
sóc de la vella escola i en-
cara treballo amb cassets.
Tinc milers de cassets gra-
vats i potser algun dia tro-
baran les meves cintes del
soterrani [riu]. I tècnica-
ment m’ha agradat molt

poder treballar en aquest
disc amb Marc Parrot»,
explica.

A Tot, el seu últim disc,

hi ha una mica de tot i, evi-
dentment, també alguns
blues, que diumenge sona-
ran a l’Auditori de Girona

en un concert en què el
blues serà l’eix vertebra-
dor d’un repertori en què
no faltaran els clàssics de
la casa. Quico Pi de la Ser-
ra continua imparable, to-
cant i fent cançons, i sem-
pre fidel a l’essència del
blues: «Si entres en el
blues, ja no en surts mai
més», diu.

El retorn de Spin Doctors
Després d’haver-se inau-
gurat ahir a La Mirona
amb la visita de Brooklyn
Funk Essentials, el Black
Music Festival oferirà fins
al 26 d’abril concerts com
els dels ressuscitats Spin
Doctors, l’impetuós saxo-
fonista Maceo Parker i el
gurú del Hammond James
Taylor, a més de projec-
cions de films i actuacions
en diferents espais de Salt i
Girona.

Quico Pi de la Serra: «El ‘blues’
és la música popular mundial»

El guitarrista actua avui a l’Auditori de Girona dins del Black Music Festival

Quico Pi de la Serra: el gran bluesman català. / EL PUNT

● «Jo crec, com Lighting Hopkins,
que si has d’explicar què és el blues,
malament rai, perquè més que un gè-
nere és sobretot una manera de viure

XAVIER CASTILLÓN / Girona i de veure les coses», diu Quico Pi de
la Serra (Barcelona, 1942), el nostre
més gran bluesman, tot i que mai no
ha exercit pròpiament com a tal.
Aquest diumenge actuarà a l’Audi-

tori de Girona (19.00 h, 15 i 18 eu-
ros), en el segon concert del Black
Music Festival. «El blues és la músi-
ca popular mundial i entronca amb
moltes coses», afirma Pi de la Serra.

ona notícia que arribi a Barcelona Ay, Car-
mela, un dels textos més representat i
traduït arreu. Ara fa 20 anys Sanchis Sinis-

terra el va escriure en el 50è aniversari de la Guerra
Civil. Però aquesta història ha transcendit el loca-
lisme per convertir-se en una reflexió universal so-
bre les conseqüències de la guerra i els qui més la
pateixen, la població civil, representada aquí per
dos artistes de teatre de varietats, d’aquells de sego-
na o tercera fila, Carmela i Paulino. Com a novetat
per aquest muntatge amb tres anys de gira, Sanchis
Sinisterra ha afegit més teca a la part final, bon al·li-
cient per als espectadors que ja la coneixen i també
per als més joves. L’autor actualitza aquest ja clàs-
sic afegint-se al debat sobre la memòria històrica,
provocant-ne la reflexió a l’espectador. I precisa-
ment aquest és el moment més emotiu de la repre-
sentació, el que va acabar de convèncer el públic
del Tívoli, molt fred al principi i amb alguna deser-
ció durant la funció, en una nit d’estrena on es va
notar a faltar la platea, que no feia el ple, supervi-
vents dels fets narrats. El millor d’aquest muntatge
és, sens dubte, el text. I el reclam per al públic, el
debut de Verónica Forqué a Barcelona, amb la co-
incidència que va ser ella mateixa la primera a in-
terpretar Carmela, personatge de tots els temps, la
pobra actriu que en un impuls davant la injustícia i
des de la més humana de les indignacions sacrifica-
rà la seva vida per uns ideals dels quals no n’ha pres
consciència fins que és morta i torna com a fantas-
ma per parlar amb Paulino. Aquest diàleg tindrà
lloc en un teatre abandonat, espai on es desenvolu-
pa l’acció, i ben aviat es convertirà en un joc de tea-
tre dins el teatre per mostrar el fet que va conduir a
la situació actual, un Paulino que ho ha perdut tot i
intenta sobreviure i una Carmela morta que habita
en una mena de llimbs la mar d’interessants.

La maduresa d’edat de Forqué afegeix més dra-
matisme, patetisme i absurditat a Carmela, cosa
que va a favor al personatge. Però Forqué no es pot
desempallegar de certs tics en els punts més còmics
i com a cantant, tot i que el personatge se suposa
que no és una gran vedette, en alguns moments és
insuportable, sobretot al duet de La del manojo de
rosas. En general però defensa bé el personatge fins
a aconseguir emocionar al final de la segona part.
Santiago Ramos exhibeix la seva veterana profes-
sionalitat amb desigualtat, un inici poc creïble que
es va posant a to a mesura que avança la funció.
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Santiago Ramos i Verónica Forqué, a l’obra. / EL PUNT


