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«Quan s’encenen 
els focus em sento 
totalment lliure.  
Les taules són  
el meu refugi»

«Aquest any 
m’he proposat 
aprendre 
castellà»

MARTA CERVERA
BARCELONA

–Aquesta nit torna al Palau amb un 
nou xou: L’últim tango a Berlín. ¿S’ha 
enamorat del tango?
–M’encanta. Però aquest espectacle 
no és una nit de tango com la que 
vaig oferir amb el sextet d’Astor Pi-
azzolla. És una proposta més poèti-
ca que neix a Berlín, se centra en els 
anys de la República de Weimar i se-
gueix el camí de l’emigració a par-
tir d’aquells que van deixar Alema-
nya per posar rumb a l’Argentina. 
Però el viatge no s’acaba allà, torna 
a Europa i recull l’empremta de can-
tants extraordinàries com Piaf i el re-
pertori francès de Brel i Ferré. 

–Com en el bon cabaret, ¿les refe-
rències al que es parla al carrer hi es-
taran presents?
–Cada nit és diferent però és cert que 
sovint connecto la temàtica de les 
cançons amb el que passa avui dia. 
El món no ha canviat tant i el viatge 
històric en què em submergeixo té 
molts punts de contacte amb el pre-
sent. La ironia i les bromes sobre els 
polítics hi poden aparèixer, és clar. 

–És una actriu, cantant, ballarina 
alemanya amb una sòlida reputació. 
¿Amb el seu bagatge es pot perme-
tre fer el que vulgui a escena?
–Quan s’encenen els focus em sen-
to lliure. Les taules són el meu refu-
gi, un lloc on em puc permetre ac-
tuar com vull i cantar el que em ve 
de gust perquè tinc la sort d’estar 
acompanyada per dos grandíssims 
músics: el bandoneonista Marcelo 
Nisinman i el pianista Vana Gierig. 
Amb ells em sento segura, acompa-
nyada, capaç de deixar-me guiar per 
la intuïció cada nit, però sense sal-
tar-me completament les línies mes-
tres del guió.

–¿Té previst gravar-ho?
–Ens encantaria. Estem en negocia-
cions per treure un  disc. De moment 
el pròxim que llançaré és el xou an-
terior, la nit de tango que vaig gra-
var amb el sextet de Piazzolla. Està a 
punt de sortir. 

–De tant cantar tangos suposo que 
ja deu parlar una mica de castellà.
–No, ho sento. El canto però no el 

parlo. Aquest any m’he posat com a 
meta aprendre castellà. Vull ampli-
ar el meu repertori però també po-
der parlar amb aquest accent tan po-
ètic i fort. Però ja veurem si ho acon-
segueixo. L’últim any va néixer el 
meu últim fill, el quart. No em que-
da gaire temps lliure però ho inten-
taré.

–Amb la quantitat d’idiomes que sap 
–alemany, anglès i francès– li serà 
fàcil, suposo.
–Això espero. Però he de prendre-
m’ho seriosament i anar a classes. 
Vull aprendre’l bé. És el meu objec-
tiu per al 2012.

–Com a artista és eclèctica. Ha fet 
de tot.
–No em veig així. Ja no ho sóc tant. 
Ho vaig ser durant molt de temps pe-
rò en els últims 10 anys he trobat la 
sabata per al meu peu, m’he concen-
trat en les meves arrels: la música de 
Kurt Weill i la cançó francesa. Em 
sento a gust en aquest repertori o bé 
gravant les meves pròpies cançons 
o fent un disc com aquell en què em 
vaig submergir en Bukowski. M’he 
concentrat en el que em fa més feliç: 
interpretar en teatres les cançons 
que formen part del meu món.

–¿No la tempten el cine o altres pro-
postes que li permetin arribar a un 
públic més ampli?
–En un teatre em sento lliure. Ara 
sóc jo qui escull els projectes, qui de-
cideix. No em mana cap productor. 
Tinc plena llibertat per fer el que em 
ve de gust. Jo sóc el meu propi pro-
ductor, director i guionista. Canto 
un tipus de cançó carregada d’his-
tòria i aquesta és la meva petita ve-
ta de mercat, com diuen avui els ex-
perts en màrqueting. Aquest és el 
meu món.

–¿Hi ha alguna cosa que li falti fer?
–Ni ho penso, la veritat. No va amb 
la meva manera de ser. No m’agra-
da pensar en grans projectes o som-
nis. Sóc una persona que viu al dia. 
El que més m’interessa és el present. 
No somio amb cap projecte merave-
llós per als pròxims 10 anys. M’inte-
ressa disfrutar dia a dia simplement 
amb el que faig. Això és el que m’om-
ple.
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–Els himnes de Piaf, com els de Weill, 
no passen de moda. 
–Són cançons que van sorgir en èpo-
ca de crisi, econòmica i de valors, 
com ara. No és estrany que segueixin 
connectant amb el públic. Parlen de 
guerra, de pau, de soledat, de deca-
dència, de la falta de comunicació a 
la gran ciutat, de corrupció... La dis-
funcionalitat política perdura. És fà-
cil trasplantar qualsevol d’aquestes 
cançons a l’actualitat i més a l’Euro-
pa actual. M’encanta treure-li pun-
ta i satiritzar la nostra realitat amb 
elles. 

–Vostè viu a Nova York. ¿Com ha vis-
cut les protestes a Wall Street?
–Els ciutadans amb prou feines po-
dem fer res, tot i que està bé denunci-
ar el que passa. Les corporacions te-
nen cada vegada més poder. La con-
nivència entre companyies, polítics 
i bancs determina l’economia. Ja de-
uen estar planejant la pròxima cri-
si. ¿Què podem fer en contra d’això? 
Les corporacions no perdran diners. 
Si ni tan sols el president Obama ha 
pogut canviar el sistema. Els diners 
del rescat financer del govern se’n 
van anar en bons per als que havien 
provocat el desastre. H 

«Sóc una persona 
que viu al dia. El que 
més m’interessa és 
el present. Disfrutar 
el moment»

33 Ute Lemper, la diva del cabaret, torna avui al Palau de la Música.

LUCAS ALLEN

Marky 
Ramone 
estarà en el 
23è Festival 
de Guitarra

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El  Festival  de Guitarra de 
Barcelona, que començarà la se-
va 23a edició l’1 de març vinent 
amb la cantautora Judy Collins, 
segueix anunciant el seu cartell 
amb comptagotes. I entre les últi-
mes incorporacions d’artistes es-
trangers ressalten dos noms, els 
de Marky Ramone i Kim Lenz. 
 El primer actuarà el prò-
xim 26 de maig a la sala Apolo. 
Aquest bateria i llegenda viva del 
punk-rock oferirà un repàs al re-
pertori del mític grup Ramones 
amb el seu amfetamínic projec-
te, Marky Ramone’s Blitzkrieg. 
El músic, que en realitat es diu 
Marc Steven Bell, va reemplaçar 
Tommy Ramone a la bateria des-
prés que aquest es retirés. La seva 
primera participació amb la ban-
da va ser el 1978, amb el disc Road 

to Ruin. Mentre que Kim Lenz to-
carà el dia 26 d’abril a la sala Biki-
ni. Amb quatre discos de marcat 
aire vintage amb la seva banda, 
The Jaguars, la cantant segueix 
sent una de les reines del rocka-
billy actual.

SO FRONTERER / Entre els artistes 
espanyols destaca el concert que 
oferirà Jairo Zavala, més cone-
gut com a Depedro, que tornarà 
al festival el 24 de març (Bikini) 
després del seu debut l’any passat 
a la mateixa mostra, per presen-
tar ara l’àlbum Complete Depedro. 
El músic insisteix en el seu capti-
vador aliatge de sonoritats fron-
tereres (en la línia dels seus ado-
rats Calexico), de pop internaci-
onal i influències llatines. El seu 
nou treball agafa el testimoni de 
l’aplaudit Nubes de papel (2010).
 I sobretot és digne de menció 
el recital de La Bien Querida (el 
seu nom real és Ana Fernández-
Villaverde), en què també pre-
sentarà el seu segon disc, Fiesta, 
que ja ha estat rebut amb elogis 
per la premsa especialitzada (so-
bretot la cançó Queridos Tamarin-
dos). La seva actuació està previs-
ta per al 5 de maig, a l’Auditori. 
Tots aquests noms se sumen als 
ja anunciats de Judy Collins, Els 
Amics de les Arts, Elliott Murphy, 
The Aristocrats i The Mothers of 
Invention. H

carteLL Potent

La Bien Querida 
presentarà a 
l’Auditori ‘Fiesta’, 
el seu segon i 
aclamat disc


