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“Vaig créixer escoltant rock,
però també ‘vallenato’ i cúmbia”

MARTA SALICRÚ

L’estrella colombiana Juanes toca
aquesta nit al Sant Jordi Club en la
segonaparada a l’Estat espanyol de
la gira de presentació del disc
P.A.R.C.E. (2011). “Aquest especta-
cle és unamena de diari en què re-
passo lameva carrera com a solista
des del primer disc fins a l’últim”,
explica Juan Esteban Aristizábal
(Medellín, 1972),més conegut com
a Juanes. I no hi faltaran èxits com
La camisa negra iADios le pido, del
tercer disc,Mi sangre (2004).

A les seves cançonsmescla el rock
anglosaxóambmúsicapopular lla-
tina. Per què?
M’alimentodetot tipusdemúsica, i
com que sóc colombià, vaig créixer
escoltant rock, però també escol-
tant cúmbia, vallenato, merengue,
bachata, i tot això queda, d’alguna
manera, així que es tracta d’agafar-
ne el que vulguis. De música pura,
avuiendia, ésmoltdifícilde trobar-
ne. Cada vegada hi hamés globalit-
zació i tot estàmés connectat.

La seva carrera va començar de
molt jove amb un grup de heavy.
Vam començar el 1983, gairebé fa
trentaanys, vaserdurant l’èpocade
l’adolescència, enquèm’identifica-
va molt amb aquell so, però òbvia-
ment também’identificomolt amb
lamúsica popular.

Lisembla importantque lamúsica
d’un artista reflecteixi la tradició
musical del lloc on pertany?
Jocrecquesí, crecquequinoaccep-
tael seuentornéscomsino tingués
poble. Icrecqueés important tenir-
ne. Has d’escoltar tot el que et ve,
però també has de tenir molt clar
qui ets i d’on véns, i plasmar-ho a la
tevamúsica.

Com va començar amb Juanes?
Vaig començar el 1998 a Los Ange-
les, on vaig anar a parar per acci-
dent. Quan vaig arribar-hi no tenia
res, nomésmolts somnis i ganes de
buscar oportunitats, i en vaig tro-
bar. Enaquella època lamúsica que
feia no tenia gaire cabuda a les rà-
dios, era massa rock per a la músi-
ca pop i molt pop per al rock. Des-
prés,apocapoc,emvaiganarobrint
camí, i fins avui. Però és una lluita
constant, lamúsica.No et pots des-
pistar, has de continuar treballant.
I també has de tenir en compte què
vols fer: si vols fermúsicamenysco-
mercial també n’has de fer.

Orígens “Has de tenir molt clar qui ets i d’on véns” Missatge “Les cançons de
temàtica social no sónmassives” Shakira “Li desitjo que sigui feliç” Compondre
“Quan escric cançons és com si pensés en veu alta”

El colombià Juanes (Medellín, 1972)mescla la tradició del rock
anglosaxó amb la de lamúsica popular llatina. THE PROJECT

Què vol dir P.A.R.C.E.?
Parce vol dir amic, i la forma de les
siglesésunexerciciperquècadascú
hi doni el sentit vulgui.

Què buscava amb el disc?
Amb un disc sempre busques ex-
pressar-te, treure totelqueportesa
dins,plasmar-hoenunacançóides-
fogar-te. És un purgant, tot allò de
l’ànima que està bé i que estàmala-
ment, l’amor, el desamor, la vida.

Les seves cançons arriben a mol-
ta gent. Això li crea certa respon-
sabilitat?
Cada cançó que faig la faig perquè
emsurt, i fins i totquanfaigcançons
de temàticasocialnopretencque la
gent les escolti ni que pensi res en
concret. Es tracta només d’expres-
sar el que jo sento.És comsi pensés
enveualta.No sentouna responsa-
bilitat especial pel fet que la meva
músicaarribiamoltagent.Engene-
ral lescançonsdetemàticasocialno
sónmassives,noarribenparticular-
ment a la gent.

Enlasevamúsicaalternatemàtica
social i cançons festives. És difícil
fer-ho compatible?
Del que es tracta és de trobar el ba-
lançentre aquestsdosmons, queés
el que faig jo, mesclar la part social
amb cançons d’amor i amb festa.

Està implicat en diverses iniciati-
ves filantròpiques, oi?
A la fundacióMi Sangre treballem
contra les mines antipersona, per-
què és un tema que a Colòmbia to-
ca molt de prop. És un país molt
afectat, i la cultura i l’art tenen una
missiómolt important, és unama-
nera de curar ferides. Però també
treballem amb la gent jove de les
ciutats, i per promoure la pau amb
la cultura i lamúsica, cosa que tam-
béhemfet ambels concertsPazSin
Fronteras.N’hemfetunaVeneçue-
la i un altre a Cuba.

Quèli semblaque lasevacompatri-
ota Shakira visqui a Barcelona?
Lidesitjoquesigui feliç.Éselqueés
més important.❋
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ESTRELLA LLATINOAMERICANA DE POP ROCK

apuntsculturals

Mascarell convoca el sector
a una reflexió col·lectiva

L’ESTATDE LA CULTURA

El conseller de Cultura,

Ferran Mascarell, inau-

gurarà avui les III Jorna-

des de Reflexions Críti-

ques, que donen conti-

nuïtata lesqueesvanfer

el1982 i1986, iqueaple-

garanunaseixantenade

personalitats de l’àmbit

de la cultural sota l’epí-

graf Canvis de paradig-

ma: reptes ioportunitats

de la cultura. L’objectiu

ésdibuixarunestatde la

qüestióperavançarcapa

l’elaboració, l’anyqueve,

d’un pla estratègic per a

la cultura catalana. “Ara

no busquem solucions,

sinó idees”, afirma Mas-

carell. El CoNCAhadecli-

nat participar en la cita.

La trobada es fa fins di-

jousa l’ArtsSantaMònica

i la coordinenXavier Bru

deSala iVicençAltaió.

El FIMPTdeVilanova tanca
ambmésde35.000assistents

Peret va oferir un concert de rumba apoteòsic. FIMPT

FESTIVALMUSICAL

El Festival Internacional

deMúsica Popular i Tra-

dicional de Vilanova i la

Geltrú (FIMPT), celebrat

al llarg del capde setma-

na, ha tancat la 31a edi-

ció amb més de 35.000

assistents. Lamostra va

marcar un rècord histò-

ric ambel concert dePe-

ret, que va congregar

més de 4.000 persones

a la plaça de la Vila. El

programa l’han format

més de 40 activitats i

concerts comels de Chi-

co Trujillo, El Pont d’Ar-

calís i Sabor deGràcia.

Manel estrena avui
el videoclip de ‘Benvolgut’

Un fotograma del videoclip rodat alMontseny. ARA

MÚSICAA LAXARXA

Manel estrenarà avui a

les12delmigdiaa laseva

pàginawebelnouvideo-

clip del temaBenvolgut,

la cançó que obre el disc

10 milles per veure una

bona armadura i amb el

qual el grup acostuma a

tancarels seus concerts.

Benvolgut s’ha rodat en

16 mil·límetres en un

boscd’avetsdel parcna-

turaldelMontseny.Sergi

Pérez, que ja vadirigir el

vídeodeDonaestrange-

ra, és l’autor d’aquesta

peçaqueprotagonitza la

banda.


