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Entrevista: Jordi Planagumà El Black Music Festival comença demà a Salt

Jordi Planagumà és impulsor del
Black Music Festival ■ MIQUEL ANGLARILL

“Faltamésmúsicaenviudeproximitat”
Raquel Font
BARCELONA

El Black Music Festival va sorgir
d’una nit de blues a La Mirona de
Salt, es va convertir en un festi-
val obert a tots els estils de músi-
ca negra i aquest any arriba a la
novena edició. Jordi Planagumà
és el director de La Mirona i un
dels impulsors del certamen, que
se celebra des de demà fins al 26
de març a Girona i Salt.

¿És difícil muntar un festival com
el Black Music Festival a Girona?
Som molt conscients que ho
tenim més complicat pel fet
d’estar fora de Barcelona. Nor-
malment els concerts allà tin-

La majoria de concerts són gratu-
ïts. Com fan quadrar els números?
Sí, fem concerts gratis en petits
formats, però quan parlem d’un
consagrat tot té un valor. Fer un
concert gratis de segons qui és
un crim, perquè la gent es pensa
que tot és gratuït, i no ho és.
Sempre hi ha un ajuntament o
algú al darrere que paga. En
canvi, un concert d’un artista
que comença, en què fer pagar
entrada és una barrera, està bé
que sigui de franc.

Costa molt mobilitzar el públic?
La gent es motiva molt pel que
coneix. Pel cap de cartell tothom
es mou, però la descoberta costa
molt. A Girona encara no hi ha

aquest esperit de dir “vaig a
veure què fan”, no sé si és per
poca oferta o per poc hàbit.
Falta més música en directe de
proximitat, que no només es
vagi a escoltar música en direc-
te com una cosa extraordinària.

Què destacaria del cartell?
US 3 són la proposta destacada
d’aquest any, tothom ha sentit
alguna vegada el seu Cantaloop,
que va fer entrar l’acid jazz a les
radiofórmules. Com a directe
espectacular hi ha TM Stevens
& Cindy Blackman, i Marc Ford
és el nom per als més mitòmans
del rock and roll. També és inte-
ressant l’experiment d’At-versa-
ris i Asstrio. ■

drien entre 3 i 4 vegades més de
públic. Així que és un desavan-
tatge, però també és la nostra
aposta particular, perquè treba-
llem des de Salt i ens ha portat
molt bons resultats.

Com s’han plantejat la novena
edició davant la crisi?
Hem apostat per no posar un
cap de cartell i no posar les en-
trades gaire cares. No podem fer
el mateix festival que fa tres
anys, però intentem conservar
tant el nombre de concerts com
el nivell musical dels artistes.
Fer passos enrere és molt deli-
cat i hem de mantenir un nivell
que trigues molts anys a assolir i
molt poc temps a perdre.

MiguelPoveda
recullavui
tres Premis
delaMúsica

Redacció
BARCELONA

El cantaor badaloní Miguel
Poveda serà avui un dels
protagonistes a la gala d’en-
trega dels XIV Premis de la
Música, com a guanyador
del guardó al millor àlbum
del 2009 per Coplas del que-
rer, un treball que també
s’haemportatelpremialmi-
llor arranjador per Joan Al-
bert Amargós i el de millor
àlbum de cançó espanyola.
Segons els membres de
l’Acadèmia de les Arts i les
Ciències de la Música, el
tema Antes de que cuente
diez i el disc homònim del
grup Fito & Fitipaldis han
estat la millor cançó i el mi-
llor àlbum de rock, respecti-
vament; Absolutamente, de
Fangoria, el millor disc de
pop; Morente flamenco,
d’EnriqueMorente,elmillor
de flamenc, i el de jazz l’ha
guanyatSinprecedentes,de
Carles Benavent, Tino Di
Geraldo i Jorge Pardo.

A més de Poveda, la ceri-
mònia, que se celebrarà
aquesta nit al Teatre Calde-
rón de Madrid, tindrà altres
catalans guardonats com
Macaco, pel millor videoclip
del tema Moving; Quimi
Portet, com a millor cançó
en català per Home i dones
del cap dret; Jordi Savall,
com a millor intèrpret de
música clàssica per l’àlbum
The celtic viol, i Mastretta,
pel millor àlbum de fusió,
¡Vivan los músicos!

La banda sonora de
Celda 211, de Roque Baños,
pel·lícula de Daniel Monzón
que va arrasar als Goya,
també s’ha endut el premi
en la seva categoria. ■

NitsdeCúpulaVenus
La moguda Ram-
bleros, que es
nodreix de tea-
tre, música, cine-
ma, taules rodo-
nes i exposicions
relacionades
amb la predemo-
cràcia i la Transi-

ció, ja és a l’envelat de fusta i vi-
drets que ens han portat de Bèlgi-
ca i han plantat davant el Santa
Mònica. Hi ha cava, cervesa, entre-
panets, amanides, és a peu de
metro... És perfecte.

Bé, tot, tot no passa allà. Algu-
nes taules rodones recuperen el
seu espai vital. La de dimarts, de-
dicada a Christa Leem, es va fer a
la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra del carrer Nou de la Ram-
bla, o sigui, als grisos de Conde del
Asalto. Vam passar per una porta
d’aquelles que xiulen i ens van de-
manar el carnet. Amb educació,
això sí, però no és gens comú en
una tertúlia i el lloc no ens era indi-
ferent. Núria Ribó, moderadora,
va confessar que no hi havia estat
mai i Oriol Tramvia, amic i veí de la
Christa, va dir que ell sí i que diver-
ses vegades. I les va explicar. Tam-
bé hi havia Jordi Coca, autor del lli-
bre La nit de les papallones, inspi-
rat en la strip-musa, i Joan Estrada,
coordinador de Rambleros, que
intervenia com a amic personal i
també programador de la Cúpula
Venus, on la Christa va començar.

Tots van recordar la Christa i el
seu món en una vetllada informa-
tiva i alhora emotiva. Una aporta-
ció als joves va ser redescobrir la
paraula burgès, que avui té unes
connotacions molt més socials.
Llavors se’n titllava qualsevol que
no reivindicava res: “El més a la
dreta era el PSUC”, va dir l’Oriol.

Sortint dels Mossos vam anar a
l’envelat, on estrenaven dos habi-
tuals de la Cúpula Venus: Xus Es-
truch i Oriol Tramvia. Feia goig de
tan ple. La Xus va actualitzar La
peixatera regalant peixos de debò
al públic, amb la col·laboració de
Jaume Bernet. Va seguir Les nits
de la Cúpula, en què Oriol Tram-
via, antic presentador del mític
local, va presentar un muntatge de
cabaret pur amb música i cançons
interpretades per actors d’avui.

La festa va continuar ahir amb
el debat Les jornades llibertàries,
amb Pep Armengol, Alicia Orozco,
José M. Loperena i Alfred Rexach, i
avui el de Del Grup de Folk al rock
laietà, amb Josep Fortuny, Toti

Soler, Víctor Jou i Mingus B. For-
mentor. Al London, esclar!

Quan acabi, tornaré a l’envelat.
Ramón Rivero, a qui Ocaña ano-
menava capitana, recupera Legio-
naria, de Fernando Quiñones, diri-
git per Santiago Escalante, una de-
lícia de cabaret literari i un gran
treball actoral que no necessita
actualització perquè ja és una relí-
quia impossible: “És de quan
s’anava de putes a parlar, eren
com psicòlogues”, explica Rivero.

Diuen que no van de nostàlgics i
que compten amb els joves. A mi
el que em fa il·lusió és que algú ex-
pliqui als nostres fills a què ens de-
dicàvem... Sobretot ara que ja no
els podem prohibir res! ■

Tots van recordar la
Christa i el seu món en
una vetllada
informativa i alhora
emotiva

LaCrònicacabaret

Teresa
Bruna
La Rambla

Oriol Tramvia a ‘Les nits de la Cúpula’. La Carpa (Rbla. Santa Mònica), dies 9, 16, 23 i 24 de març FOTO: LENAENNEGRO


