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Luis Pastor, fidel 
al seu compromís
3L’artista celebra 40 anys de carrera 
amb ‘¿Qué fue de los cantautores?’

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

nou disc d’un resistent

En els pentagrames de Luis Pastor 
la clau de les seves cançons ha estat 
sempre el compromís, la coherèn-
cia, la protesta. Acumula 40 anys de 
professió i ho celebra amb un disc 
que sortirà demà a la venda amb un 
títol sorprenent: ¿Qué fue de los can-
tautores? La culpa, adverteix, la te-
nen els periodistes. «Estic fart que 
em facin sempre la mateixa pregun-
ta», es lamenta l’artista extremeny.
 «En els anys 80, ja mort Franco, 
ens van dir que no teníem raó de ser; 
ho vaig comprovar en carn pròpia. I 
cada set anys, quan es posen de mo-
da els cantautors, ens fan entrevis-

tes i, en comptes de comprovar què 
hem anat fent, tornen amb la matei-
xa qüestió. En aquesta cançó mostro 
el meu cansament que se’ns menys-
preï i que en aquest país es recolzi 
i es rescati la memòria tonta, com 
diria Eduardo Galeano: les cançons 
de l’estiu i artistes melòdics que en 
els últims 30 anys han tornat a la  
palestra, deixant arraconat el can-
tautor».

«UN ‘IAIOFLAUTA’» / La peça, que inter-
preta parlant i obre el compacte, la 
va escriure «deu fer cinc anys», però 
si l’hagués publicat llavors diu que 
no n’hi haurien fet cas. «Ara és el mo-
ment. Vivim una situació social tan 

contradictòria... Veiem que d’un cop 
de ploma ens esborren aquests drets 
conquistats, que tant van costar, i 
que fa que sorgeixin nous herois com 
els iaioflautes; jo mateix me’n consi-
dero un. Lluitadors incansables que 
tornen al carrer per reclamar el que 
crèiem que duraria tota la vida».
 En la lletra també dóna garrota-
des a cantautors que ara són «dipu-
tados, presidentes, concejales.../ o están 
ejerciendo asesoria en la sociedad de au-
tores». Pastor la va abordar per pri-
mera vegada en un acte de la SGAE, 
«amb Teddy Bautista i Caco Senante» 
presents. «Es presentava la franja di-
gital de la societat i l’únic que va ad-
metre que se sentia al·ludit va ser Sil-
vio Rodríguez, que també hi era», re-
corda.
 La nova obra d’aquest pioner del 
multiculturalisme inclou 13 peces 
seves a ritme de boleros, fados, xo-
tis, swing, guitarres slide. I en totes 
s’aprecia aquesta força poètica que 
sempre l’ha acompanyat. Han passat 
quatre dècades i 20 discos i, a punt de 
complir els 60, Pastor segueix sent 
un referent i un re-
sistent. H

Vegeu l’acústic de ‘¿Qué 
fue de los cantautores?’ 
amb el mòbil o a 
e-periodico.cat33 Luis Pastor posa per a EL PERIÓDICO.

MIQUEL MONFORT

¿Montecarlo? No, Figueres
3unes 14.000 persones es rendeixen al risc i l’emoció del circ tradicional 

GEMMA TRAMULLAS
FIGUERES

«P
erò... ¿Què farà? ¡És 
impossible! ¡No es 
pot fer més difícil!», 
exclamava una ne-

na pocs segons abans que un mem-
bre de la troupe Zola de Mongòlia exe-
cutés quatre (o cinc, llàstima que al 
circ no hi hagi repetició de les imat-
ges) salts mortals sota la carpa si-
tuada al pati d’armes del castell de 
Sant Ferran de Figueres. Els Zola es 
van emportar ahir, juntament amb 
els russos Grexuskin, l’elefant d’or 
del primer Festival Internacional 
de Circ Castell de Figueres, un cer-
tamen que amb el seu èxit en plena 
crisi demostra que, amb grans do-
sis d’entusiasme, és possible fer re-
alitat el lema circense del més difícil 
encara.
 No només a Dalí li agradava el 
circ. Un total de 14.000 persones 
van rebentar les costures de la carpa  
–a més d’un li va tocar  veure la fun-
ció des del passadís– durant els qua-
tre dies d’un festival que va presen-
tar 50 artistes de 13 països inèdits a 
Europa. La carpa era viva. El públic 
contenia l’alè, s’emocionava, suava, 
patia i esclatava en visques junt amb 
els artistes en els exercicis més arris-
cats. Les funcions s’acabaven amb 
una ovació de la grada posada dreta.
 Una de les protagonistes absolu-
tes va ser la contorsionista i equili-
brista novaiorquesa Sasha, guardo-
nada amb un elefant de plata i amb 

el premi del públic per un número 
que culmina amb l’artista fent dia-
na amb un arc i una fletxa manipu-
lats amb els peus mentre es manté 
en equilibri sobre una mà. També 
es van emportar ovacions la també 
contorsionista Rich Metiku, d’Etiò-

èxit deL primer festivaL internacionaL de circ de cataLunYa

pia, i els funambulistes russos Ma-
karov’s (tots dos elefant de bronze), 
el malabarista mexicà Kevin Flores i 
la parella de trapezistes nord-ameri-
cans Duo Darling Jones (premi de la 
crítica).
  Encara que també es van veure 

alguns números fluixos i es va cons-
tatar una vegada més la dificultat de 
veure bons pallassos de pista, no era 
fàcil elegir la millor actuació. En al-
gun moment, tant el nivell com so-
bretot l’ambient (amb un jurat inter-
nacional vestit amb les millors gales) 

recordaven el festival de Montecarlo 
–la meca del circ clàssic–, un estil 
que el director, Genís Matabosch, ha 
volgut reproduir a Figueres.

CLÀSSIC I CONTEMPORANI / Aquesta pri-
mera edició salda el compte pendent 
que Catalunya tenia amb el circ tra-
dicional. El naixement d’aquest fes-
tival coincideix amb un moment di-
fícil d’un altre gran certamen, la Fi-
ra Trapezi de Reus, que ja fa 15 anys 
que mostra el millor del circ con-
temporani. Les dues cites són com-
plementàries i fins i tot compartei-
xen simbologia: Reus té com a mas-
cota un paquiderm de cartró pedra 
i Figueres, a més de premiar els ar-
tistes amb una estatueta en forma 
d’elefant d’inspiració daliniana, 

es va estrenar amb un passeig de  
l’elefanta Dumba (aquesta, de carn 
i ossos).
 Més enllà de la carpa, el circ es va 
estendre per Figueres amb l’exposi-
ció de pintures i dibuixos de Joan So-
ler-Jover –el biògraf gràfic de Charlie 
Rivel– i la presentació de la biografia 
del pallasso Totó, escrita per Ramon 
Bech. L’autor i l’editor, Javier Sáinz 
Moreno, van voler homenatjar To-
tó, mort el setembre passat, impo-
sant les rialles en una presentació 
que va tenir el seu punt àlgid quan 
Sáinz va comparar Pep Guardiola i 
Mourinho amb dos estils de pallasso 
sempre a mata-degolla, el cara blan-
ca i l’august. H

33 Les contorsions impossibles i l’elegància de l’etíop Rich Metiku van deixar el públic bocabadat.

MANEL SALA–‘ULLS’

La contorsionista 
Sasha va fer diana 
tirant una fletxa amb 
els peus i en equilibri 
sobre una mà


