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Rosario, ànima ‘gypsy-funky’
La cantant mostra el seu últim disc, ‘Raskatriski’, avui a Cap Roig

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA 

E
l Festival Jardins de Cap 
Roig afronta la recta final 
amb la visita, aquesta nit, 
de Rosario en una gira es-

tiuenca apuntalada en el seu últim 
disc, Raskatriski, publicat el 2011. 
Però la dinàmica editorial és tan 
sols un pretext per a aquesta can-
tant que assegura que considera 
l’escenari com un espai natural. 
«Sóc una artista de directe. Jo faig 
els meus discos per poder pujar a 
un escenari i aquesta és la meva vi-
da. Qui no m’hagi vist en direc-
te no em coneix», explica a 
aquest diari.
 Encara que, sent una 
noia de vint anys, el 1984, 
es va estrenar amb Vuela de 
noche, Rosario es va col·locar al 
mapa amb De ley, un disc del qual 
ara es compleixen 20 anys. En 
aquests temps d’homenatges i ani-
versaris, ¿no li ha passat pel cap cre-
ar un espectacle commemoratiu al 
voltant d’aquella gravació determi-
nant en la seva carrera? «Doncs sí, 
m’hauria agradat, però últimament 
he estat ocupada amb els viatges a 
Amèrica, on l’últim disc hi ha calat. 
De totes maneres, puc esperar al 25è 
aniversari. Sempre hi haurà temps 
per fer això», assenyala Rosario.

UN ‘UNPLUGGED’ EN PROJECTE / La cantant 
madrilenya, de 48 anys, filla d’Anto-
nio González, El Pescadilla, i Lola Flo-
res, sospesa un projecte que té a veu-
re amb la recuperació del seu mate-
rial anterior. «No he fet mai un 
unplugged i crec que moltes de les 
meves cançons d’abans sonarien 
molt bé a guitarra i percussió, sense 
instruments elèctrics. És una il·lusió 
meva de fa anys», assegura, encara 
que insisteix: «Tinc temps. Estic a la 
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meitat de la meva carrera i em que-
da molt per fer».
 En aquestes dues dècades, Rosa-
rio ha alternat puntes de populari-

tat (De ley, Muchas flores) amb brus-
ques caigudes de vendes (el fa-
llit Jugar a la locura), com 
acostuma a passar en les carre-

res de llarg recorregut. «El més 
maco de la música és que no 
saps mai on és l’èxit. Hi ha can-

çons que t’agraden molt, que 
creus que seran un èxit, i no ho són 
tant, i al revés», reflexiona. La fortu-
na comercial a vegades depèn d’una 
simple cançó. «Com agafis l’adequa-
da, estàs a dalt en un moment». Però, 
passi el que passi, una robusta filoso-
fia vital sempre ajuda. «Les bones ex-
periències t’ajuden a viure, i les do-
lentes et fan més fort», sentencia. 

ESSÈNCIA RUMBERA / Alimentada per via 
familiar amb rumba i flamenc, i fan 
de la música negra, etiqueta la seva 
proposta com a «gypsy-funky» i en-
tre les seves veus favorites en cita du-
es de desaparegudes, Amy Winehou-
se i Chavela Vargas. Rosario, amb ar-
rels a Barcelona, afirma que està al 
corrent de les tendències neorumbe-
res. «Tinc molts cosins a Gràcia, i 
quan hi vaig sempre em donen dis-
cos de grups nous que surten. La can-
tarella de la rumba catalana és úni-
ca, no hi ha res igual», subratlla. 
 Vista la conjuntura discogràfica, 
no descarta penjar les pròximes can-
çons a internet. Però, encara que 
alarmada pels creixents peatges a la 
cultura, és més aviat partidària de 
prendre-s’ho amb calma. «En la mú-
sica tenim crisi des de fa 10 anys i es-
tem sobrevivint cadascun pel nostre 
costat com podem. Però ara a Espa-
nya hi ha problemes més impor-
tants que la música. Haurem de po-
sar-nos a la cua». H

DE CASTA. La 
cantant Rosario 
actua aquesta nit 
(22.00 hores) al 
Festival Jardins 
de Cap Roig, a 
Calella de 
Palafrugell.

dAdES pOLèmIQUES

El ‘Diccionario 
Biográfico’ farà 
matisacions
La comissió encarregada de valo-
rar el Diccionario Biográfico de la Re-
al Academia de Historia proposa 
la redacció complementària de 
deu entrades, la revisió parcial de 
sis més i matisacions en una tren-
tena relatives a personatges ins-
crits en els primers 25 volums. Al-
gunes actuacions es faran en for-
ma d’addenda i d’altres s’afegiran 
en futures edicions. 

LLEGAT HERNÁNdEZ

Apareixen 300 
cartes inèdites 
d’Aleixandre
La primera part del llegat del poe-
ta Miguel Hernández, uns 5.000 
manuscrits, van arribar ahir a 
Jaén, província on va néixer la se-
va dona, on seran estudiats, cata-
logats i exposats. Entre les nou 
caixes de material hi ha poemes 
de l’alacantí i unes 300 cartes no 
conegudes del també poeta Vicen-
te Aleixandre.

SENSE ART AfRICà

El museu 
Barbier tancarà    
definitivament
El Museu Barbier-Mueller tanca-
rà les portes amb la marxa de la 
col·lecció d’art precolombí, venu-
da a un marxant francès el juny 
passat, ja que l’Ajuntament i el 
col·leccionista, Jean Paul Barbier, 
no han arribat a un acord per 
substituir les peces actuals amb 
art africà. 

El Tantarantana s’obre 
a altres comunitats

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

La ironia del mestre Dario Fo obre 
avui el tercer Cicle Complicitats en Xar-
xa del Teatre Tantarantana amb la 
representació, fins diumenge, de Pa-
reja abierta a càrrec de l’empresa sevi-
llana Producciones Imperdibles. 
L’obra, que el dramaturg va escriure 
amb la seva dona, Franca Rame, 
planteja la recerca de nous horit-
zons (llegiu aventures extramatri-
monials) per pal·liar la monotonia 
conjugal. Fo tornarà, dins de la nova 
temporada, amb un títol d’allò més 
adequat: Aquí no paga ni déu

 Quatre muntatges més completa-
ran el cicle, concebut fa tres anys per 
«sumar sinergies i esforços perquè 
les produccions puguin girar, i obrir 
les portes a l’escena alternativa que 
es produeix fora de Catalunya», va 
explicar Julio Álvarez, director del 
Tantarantana i promotor d’una ini-
ciativa que impulsa, davant la crisi, 
la col·laboració entre diferents sales 
del territori. 
 Del 23 al 26 d’agost es programarà 
El desencanto, del Teatro de lo Inesta-
ble, de València. Una reflexió sobre 
aquest món a la deriva que es desen-
volupa en tres escenaris amb la parti-

CICLE dE TEATRE ‘COmpLICITATS EN xARxA’ cipació de les famílies dels actors. Del 
30 d’agost al 2 de setembre, el Teatro 
Guirigai, de Badajoz, portarà El río de 
las palabras, sobre una mare que uti-
litza la literatura per establir línies 
de comunicació amb la seva filla. 
També les relacions pares-fills cen-
tren la valenciana Visitando el zoo de 
cristal, revisió del clàssic de Tennessee 
Williams (del 6 al 9 de setembre). El so-
par, del mallorquí Teatre del Mar, 
tancarà el menú del 13 al 16 de setem-
bre. Un original muntatge en què el 
públic definirà els personatges.
  A l’espera d’una proposta con-
junta del sector davant la pujada del 
21% de l’IVA, Álvarez proposa afron-
tar «el desolador panorama» amb 
«esperit positiu». La seva sala va evi-
tar recentment una amenaça de des-
nonament «per falta de pagament 
de la subvenció de la Generalitat als 
teatres, encara per arribar». Es va pal-
liar amb un préstec de l’Institut Ca-
talà de Finances. H   Escena de la producció sevillana ‘Pareja abierta’.
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