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MÚSICA

Pi de la Serra celebra
70 anys al peu del canó

Quico Pi de la Serra celebrarà dalt
dels escenaris 70 anys i un dia. Ro-
ger Mas, Javier Krahe, Miquel Gil i
Carme Canela són alguns dels mú-
sics que l’acompanyaran a Luz de
Gas el dimarts 6 de novembre.

JORDI NOPCA
BARCELONA. “No crec en la vellesa.
Com tothom, visc del passat”, van
ser les primeres paraules de Quico
Pi de la Serra ahir. Presentava el
concert Quico, 70 anys i un dia, que
es farà a la sala Luz de Gas el dimarts
6 de novembre. Deu músics de di-
verses generacions i estils oferiran
relectures personals d’algunes de
les cançons preferides del músic,
nascut a Barcelona l’any 1942. Són o
bé d’una generació pròxima a la se-
va (Javier Krahe i Miquel Gil), vé-
nen del món del jazz (Laura Simó,
Carme Canela, Josep Maria Bor-
ràs), pertanyen a les generacions
més recents de la cançó d’autor (Ro-
ger Mas, Marc Parrot, Carles Sanjo-
sex, Cesk Freixas) o fins i tot formen
part de la banda actual que acompa-
nya Pi de la Serra (Amadeu Casas).
“He anat trucant a gent i tots m’han
anat dient que sí –reconeixia l’ho-
menatjat–. La voluntat és transme-
tre la trempera i que bé que ens ho
passem, tocant”.

Acompanyat per Amadeu Casas
(guitarra), Joan Pau Cumellas (har-
mòniques), Toni Pagès (bateria i
percussions) i Matias Mínguez
(baix elèctric), una part dels músics
del seu últim disc, Quicolabora, Pi
de la Serra comptarà amb la compa-
nyia escènica de Tortell Poltrona.
“Quan van sortir els Setze Jutges no
teníem cap mena de cultura musi-
cal. A banda de cantar el Joan Petit
i fer els quatre acords de guitarra,

poca cosa més sabíem –reconeixia
Poltrona ahir–. Després de cinc dè-
cades a dalt dels escenaris, continua
igual: mai no s’ha venut”.

Quico Pi de la Serra no recorda
quin va ser seu el primer concert,
però en conserva algun record ico-
noclasta: “Vaig fer una versió d’un
altre músic i resulta que era entre el
públic. I després de tocar-la em va
dir: «Ho has fet molt malament»”.
Des que l’any 1962 va publicar el seu
primer single, Pi de la Serra ha pu-
blicat una vintena de discos, entre
els quals hi ha Triat i garbellat
(1971), Pijama de saliva (1982) i Tot
(2007). “La meva feina és molt com-
plexa i prou concreta –va dir, fent
al·lusió als malabarismes lingüístics
que va haver de fer per escriure can-
çons com Fill de buda–. Des que es
va inventar l’agricultura, fa 6.000
anys, sempre hi ha hagut censura.
Ara em sembla que, legalment, no et
pots cagar en el rei, en la bandera i
en la Constitució. He de dir que
tampoc no tinc pensat fer-ho”.

Nou disc i un llibre singular
Pi de la Serra va relativitzar el valor
de la música: “No crec que els can-
tants aconsegueixin fer viure millor
la gent. Durant en concert t’ho pots
passar bé, estar pendent de la mú-
sica o fins i tot avorrir-te. Les can-
çons es poden escoltar per molts
motius: per fer dormir un nen o per
follar, per exemple”. Des que l’any
2007 va trencar un silenci discogrà-
fic de deu anys amb Tot, el músic
s’ha centrat a aprofundir en el blu-
es: “És la música autènticament
popular d’aquest planeta –va dir
ahir–. Me’n vaig adonar escoltant
Big Bill Broonzy. El blues és popu-
lar perquè té estructures senzilles:
ara mateix em podria trobar amb

un músic de l’Índia i, després
d’acordar el tempo i el to, podríem
començar a tocar blues”. Fruit
d’aquesta aproximació en va sor-
tir Quicolabora, una relectura
d’algunes de les seves cançons
més emblemàtiques (Blasfemari,
Sóc Francesc Pi de la Serra) i nous
temes, la mateixa estratègia que
seguirà la segona part del disc, en
què el cantautor ja treballa. Abans
que estigui llest, Pi de la Serra pre-
sentarà Jo no hi era però me’n re-
cordo, un llibre de converses amb
Alejandro Crimi intercalades amb
poemes i dibuixos: “Hi parlo de
drogues, política, putes, amistat,
amor i tota classe de temes –va
avançar–. Us puc assegurar que és
un llibre molt divertit, encara ri-
em ara. Més que una biografia, es
tracta d’una hagiografia”.e

Quico Pi de la Serra prepara nou disc i està a punt
de publicar un llibre de converses. CÈLIA ATSET

El cantautor actuarà a Luz de Gas amb
deu convidats, com Miquel Gil i Roger Mas

Montserrat Caballé pateix un ictus lleu però evoluciona bé
ARA

BARCELONA. Ahir va transcendir
als mitjans, però va ser la setmana
passada quan la soprano Montser-
rat Caballé va patir un infart cere-
bral lleu mentre era de gira a Rússia.
La cantant es va desmaiar i, en la
caiguda, es va fracturar l’húmer.
Aquest accident, que no ha reque-
rit intervenció, és l’únic que es va
anunciar als mitjans en anul·lar-se
els compromisos immediats de la
cantant, que demà hauria actuat a
l’Auditori de Girona. Després de pa-
tir l’ictus, Caballé va ser traslladada
a Barcelona, a l’Hospital de Sant
Pau, on des de dissabte està sota
l’atenció del doctor Rafael Blesa,
cap dels serveis de neurologia, a la
unitat de cures intensives. Segons

fonts de l’hospital, la intèrpret,
de 79 anys, està conscient, no ha
patit paràlisi ni al cos ni a la par-
la i conversa amb els seus metges
i familiars. Han assegurat que
evoluciona “molt favorable-
ment”, tot i que seguirà en obser-
vació els pròxims dies.

No és la primera vegada que la
soprano ha hagut de suspendre
alguna actuació per qüestions de
salut. Per exemple, el juliol del
2010 va tenir un vessament al ge-
noll esquerre a causa d’una caigu-
da. Però malgrat els contra-
temps, ha seguit al peu del canó.
Al gener va celebrar els cinquan-
ta anys del seu debut al Liceu, on
va interpretar el 1962 l’òpera
Arabella, de Strauss. Té l’agenda
plena fins a l’any 2016.e

ÒPERA

La soprano ha hagut de cancel·lar les cites de la seva
agenda, com un concert demà a Girona. AFP

OPINIÓ

La gran
paradoxa
de les arts

escèniques

SANTI FONDEVILA

●Els mals presagis es confirmen.
Els temors dels empresaris d’arts
escèniques s’han complert. Un im-
portant productor em comentava fa
poc que la davallada és notable a
Barcelona i encara més a Madrid.
Tot i que el mes de setembre
d’aquest any ha sigut diferent dels
altres, ja que els teatres públics no
han començat les seves tempora-
des, el fet és que al setembre s’ha
produït a Barcelona un descens
aproximadament del 25% d’espec-
tadors (113.662 entrades respecte a
les 149.937 de l’any passat) i d’un
22% pel que fa a les recaptacions. I
sembla que els números d’octubre
confirmen la tendència a la baixa, en
gran part atribuïble a la pujada de
l’IVA, sobre la qual el sector segueix
demanant una rectificació. Una de
les maneres de fer-ho és amb una
gravació que es pot sentir en alguns
teatres, en què s’explicita la sol·li-
citud al govern espanyol i que inva-
riablement rep el primer aplaudi-
ment de cada funció.

● Aquests ‘teatrers’ estan bojos.
Però en aquest ambient de caiguda
de la demanda i d’incertesa sobre
l’economia que ens porta gairebé a
dubtar si el Pare Noel vindrà o no
aquest any o si els Reis Mags s’han
venut els camells per pagar les me-
dicines, és dóna la paradoxa que
l’activitat escènica no para. Impul-
sats per la il·lusió i per sap Déu què
més, han coincidit a Barcelona dos
festivals molt específics. D’una ban-
da, el Munt de Mots, dedicat als con-
tacontes i amb participants d’arreu
del món, i de l’altra, el Festival Esce-
na Poblenou, amb un conjunt d’es-
pectacles de nous llenguatges, cele-
brat la setmana passada. Són dues
manifestacions culturals que no ex-
ploten precisament els noms cone-
guts ni el recurs a la comèdia fàcil o
el one man show que torna a proli-
ferar, sinó més aviat al contrari.
Proposen excitar la curiositat dels
espectadors per descobrir, per dei-
xar-se portar a mons imaginaris. Vi-
atges més que recomanables, en
aquests moments. Als que ja hem ci-
tat caldria afegir-hi el Novembre
Vaca, proposat per l’Associació de
Creadores Escèniques Projecte Va-
ca i que oferirà al llarg del mes una
desena d’espectacles. I encara una
altra proposta, la dissetena edició de
la Mostra de Teatre de Barcelona al
Teatre del Raval, amb disset espec-
tacles de gent jove, d’aventurers que
segueixen creient en l’efímera ficció
teatral. Deunidó!, amb el panorama
que hi ha...e

El traspunt

Popularitat
“Elbluesés
laveritable
música popular
delplaneta”,
afirmael
cantautor


