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«La cobla és un sabor
i s’ha de descobrir»

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

Dos mons se citen aquesta nit a l’Au-
ditori (sala 2, 21.00 hores). O tres: el 
bagatge de la Cobla Sant Jordi es fon 
amb la guitarra flamenca de Niño Jo-
sele i, en una part del repertori, tam-
bé amb el jazz de Bill Evans; tot ple-
gat amb arranjaments del pianista 
Joan Díaz. Parlem amb Juan José He-
redia (Niño Josele), que publicarà el 
mes que ve un nou disc, El mar de mi 
ventana, després dels seus anys de gi-
ra amb Paco de Lucía, i amb Oriol Gi-
bert, tible de la inquietíssima Cobla 
Sant Jordi.

–Després dels primers assajos con-
junts, ¿quines són les seves impres-
sions?
–(Niño Josele) M’ha cridat l’atenció 
el ritme; és al seu lloc. El flamenc és 
molt rítmic, i tenia por; ¡podia ser 
un desastre! M’impressionen els ar-
ranjaments de Joan (Díaz).
–(Oriol Gibert) Ens hem ficat en això 
per aprendre. Fem una mica de big 
band, ens situem darrere de l’artis-
ta. Som conscients que aquest no és 
el nostre món.

-(N. J.) ¡Però si et quedes a casa assa-
jant tot el dia no n’aprens!

–Hi ha músics que creuen que sí: 
«m’alimento del meu propi món».
–(N. J.) Les idees s’han de compartir. 
¡Si no, no pots saber mai si són grans 
o no! 

–El seu disc Paz, amb peces de Bill 
Evans, va ser atrevit. Tocar això amb 
la Cobla és un doble salt mortal.
–(N. J.) És molt especial, com si sem-
pre l’hagués sentit així. És molt na-
tural. Sona molt gran. Sabem què és 
una big band, ¡però això és més aviat 
una big boom!

–Ha descobert fa poc la música de 
cobla. ¿Quina va ser la seva primera 
sensació a l’escoltar-la?
–(N. J.) Que té un so, una atracció, 
molt especial. No s’assembla a res. 
La gent ha de venir a sentir una cosa 
diferent; si no, no disfrutarà.

–¿En què s’assemblen el flamenc i la 
música de cobla?
–(N. J.) És que no intentem fer ni fla-
menc, ni jazz, ni cap gènere, sinó 
música, l’anomenis com l’anome-
nis. A Turn out the stars, Bill Evans fa 
un ritme de tres per quatre, però per 
a mi és una soleá per bulerías.
–(O. G.) Nosaltres seguim el que es-
tà escrit a la partitura. Som onze, i 
és important que l’arranjament es-
tigui ben fet. Els ritmes flamencs no 
els dominem, però no hem fet vari-
ar el seu repertori. No pretenem fer 
flamenc.

–¿Com explicaria a Madrid o Anda-
lusia a què sona una cobla?
–(N. J.) És un sabor, una olor. A la vida 
n’hi ha molts que no coneixes i són 
bons. S’han de descobrir. Els diria 
que s’arrisquin i ho escoltin.

–Sabem què és el flamenc o el folk 
celta, però la música de cobla...
–¿Segur que a Espanya sabem què és 
el flamenc? Jo crec que molta gent 
creu que és Manolo Escobar, David 
Bisbal o Estopa. Està més a prop del 
flamenc la cobla que ells, perquè és 
un so que surt de la terra; no és pop, 
que ve d’Anglaterra. A Espanya hi 
ha molta música d’arrel i s’ha de po-
tenciar. 

–¿Viatjaran per Espanya amb aquest 
concert?
– (N. J.) Ho esperem, ¡i a tot arreu del 
món! A Europa, Nova York... Allà es 
valora més el que fem. A fora la gent 
té més educació musical. Als nens 
als 10 o 12 anys els ensenyen a tocar 
un instrument. Tocar és bo, ajuda  
una persona. I si escoltes per la ràdio 
música agressiva, donant cops, no és 
bo. Jo vinc d’una família humil, i el 
que m’ha ensenyat a la vida ha sigut 
la música. H

  
entrevista  niÑO JOseLe i COBLa sant JOrDi 3 S’uneixen avui a l’Auditori

33 Niño Josele, amb la guitarra, i Oriol Gibert, amb ulleres i barba, darrere dels músics de la Cobla Sant Jordi.

MIQUEL MONFORT

Beca Desperta, 
segon acte
3La Companyia solitària presenta l’obra  
guanyadora, sobre un entorn familiar trencat

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Un any després de quedar a un pas 
de guanyar la primera edició de la 
beca Desperta amb Lulú on the rocks, 
la Companyia Solitària ha repetit 
amb èxit en aquesta iniciativa de la 
Nau Ivanow i l’empresa de comuni-
cació aPortada de suport als nous ar-
tistes per a la seva entrada al circuit 
teatral. Una obra amb el mateix tí-
tol de la companyia, escrita i dirigi-
da per Aleix Aguilà, ha obtingut en-

tre 27 candidatures la recompensa 
de sis setmanes d’assajos i dues d’ex-
hibició, que comencen avui, a la fà-
brica de creació municipal de la Sa-
grera i d’un suport en la campanya 
de difusió.
 Aguilà explica que durant un vol 
en avió des de Mèxic va començar a 
escriure diàlegs sobre «dos germans 
que viuen en un estat de transició a 
causa de la separació dels seus pa-
res». Fidel (Pol López) i Franc (Pau Vi-
nyals) són dos pols oposats. El pri-

estrena a La nau ivanOw

mer viu tancat a la seva habitació, 
vestit d’astronauta, i no s’adapta a 
la nova situació que suposa la pèr-
dua d’un pare autoritari. El segon, 
amb somnis de ballarina, és més 
modelable a aquest canvi, ja que la 
vida anterior era molt conflictiva. 
«Tots dos viuen en un estat de tran-
sició que no s’acaba mai», comenta 
Aguilà.

EN UNA RUÏNA ESPACIAL  / Tot el realis-
me del conflicte familiar es perd en 
un espai escènic que és una metà-
fora d’aquest món perdut. Fidel i 
Franc es mouen en un espai que ve 
a ser una mena de ruïnosa estació 
espacial, com la Mir. Allà conviuen 
aquests dos germans, que se situen 
a les portes de l’adolescència, però 
que viuen un conflicte existencial 
molt important.
 Companyia solitària té garanti-
des, després d’haver-se estrenat a 
la Nau Ivanow, representacions a 
la sala La Planeta (Girona), Ponent 
(Granollers) i Trono (Tarragona). H


