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treballadors del servei de duanes recullen l'embalatge on és transportat el
cos del guitarrista espanyol Paco de lucía, al moment de ser repatriat, a
l'aeroport internacional de cancún (Mèxic), on va morir d’un infart.



Repatrien el cos de Paco de Lucía

EFE/Alonso cuPul

SACRIFIQUEU LA PRINCESA
Jaume Pla, veu, sintetitzadors &

guitarra acústica; guillermo Martorell,
sintetitzadors, guitarra elèctrica i veus;
Miquel sospedra, baix elèctric i veus;
Aleix bou, bateria electrònica i veus.  
Sala de Cambra de l’Auditori de
Girona
dia: 23/02/2014

a personalitat de Jaume
Pla torna a sorprendre
en el seu nou treball dis-

cogràfic Sacrifiqueu la princesa. El

canvi de rumb ha estat molt nota-
ble perquè en aquest darrer àlbum
l’ectrònica crea uns ambients sug-
gerents i malgrat que no són es-
trictament innovadors s’ajusten
amb una simplicitat extraordinà-
ria a les melodies de les cançons.
El melodisme manté un perfil líric
que l’entorn turbulent dels acom-
panyaments amb sintetitzadors
transforma en uns espais molt in-
teressants.  Molts grups en algun
moment o altre s’han sentit atrets
per les oportunitats que ofereixen
les tecnologies però val a dir que
Mazoni ha trobat el seu so i s’allu-
nyen dels convencionalismes. El
risc hi era i em sembla que l’han
sabut salvar de forma notable.

És cert que encara ha rodat poc
l’espectacle i alguns desajusta-
ments ens va deixar caure durant
el concert, però és un fet natural.

El canvi ha estat significatiu i el ro-
datge li donarà més seguretat. La
proposta musical és sòlida i en-
gresca. Hi ha un sentit lluminós i
positiu en aquestes músiques no-
ves que han presentat a Girona
després de passar pel Palau de la
Música.

Potser hi ha alguna cosa que no
acaba de funcionar entre l’equili-
bri de la veu de Pla i els acompa-
nyaments. És important que no es
deixi emportar per la força dels
ambients electrònics i que les lle-
tres no quedin emmascarades.
Malgrat això, Mazoni imposa un
saber fer personal amb ànima que
funciona molt bé. Molt bones les
aportacions dels tres músics acom-
panyants. Un baix molt potent,
un baterista refinat i una guitarra
elèctrica molt solvent. Llàstima
de les veus que fan els cors que no
acaben d’estar a lloc. En general va
ser un molt bon concert. Bona
feina!
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MAZONI ELECTRÒNIC

Xavier Paset

MÚSICA críticA

María de Ávila, la gran dama de la
dansa clàssica a Espanya, va morir
ahir als 94 anys a Saragossa, ciutat
on va viure més de seixanta anys i
va fundar una escola en la qual
s'han format alguns dels ballarins
espanyols més reconeguts al món,
com Víctor Ullate o Arantxa Ar-
güelles.

Nascuda a Barcelona el 1920,
María de Ávila, que tenia una salut
molt fràgil, va morir al domicili
que té la família al centre de la ca-
pital aragonesa, acompanyada de la
seva filla, Lola, i de les seves nétes.

«La dansa a Espanya, sobretot la
clàssica, porta el nom de María de
Ávila», va declarar la seva filla per
destacar la gran herència que ha
deixat aquesta artista, «mestra de
mestres», per les classes de la qual
van passar Víctor Ullate, Ana María
de Gorriz, Cristina Miñana, Arant-
xa Argüelles, Ana Laguna, Trinidad
Sevillano, Muriel Romero o Antonio
Castella.

La seva filla, que dirigeix l'aca-
dèmia que la família té a la capital
aragonesa, va recordar que feia
molts anys que va deixar de ballar,
ja abans de fundar la seva famosa i
reconeguda escola de dansa clàs-
sica, que el pròxim abril complirà 60
anys.

L'escola va ser la seva dedicació
durant molts anys i encara que ja no
impartia classes «sempre ha estat en
contacte, guiant-nos», va afegir Lola
de Ávila, qui no dubta a afirmar que

la trajectòria artística de la seva
mare «ha estat reconeguda. S'ha
sentit reconeguda».

L'artista sempre va tenir vincles
amb la seva ciutat natal i sobretot
amb el Teatre del Liceu, que li va
concedir la Medalla d'Or fa tres o
quatre anys, rememora la seva filla,
i remarca que «sempre ha estimat
molt» Barcelona i el Liceu (en el
qual va ser primera ballarina amb
19 anys) «especialment».

L'alcalde de Saragossa, Juan Al-
berto Belloch, va expressar el seu
condol a la família. «Ha convertit la
nostra ciutat en un referent inter-
nacional com a escola i planter de
grans ballarins».

La consellera de Cultura del Go-
vern d'Aragó, Dolores Serrat, va ex-
pressar, de la seva banda, una tris-

tesa «immensa» i va dir que està
previst dedicar-li, en pròxims dies,
un acte d'homenatge i reconeixe-
ment.

Per al director del Ballet Nacio-
nal d'Espanya (BNE), Antonio Na-
jarro, l'artista era «un referent» per
a la dansa espanyola, «sinònim de
qualitat i serietat».

La ballarina i coreògrafa Aída Gó-
mez, qui va conèixer i va treballar
amb María d'Àvila a l'inici de la
seva carrera en el Ballet Nacional
d'Espanya (BNE), considera que
l'artista «tènia un olfacte especial
per descobrir talents».

L'enterrament de María de Ávi-
la se celebrarà dissabte en la més es-
tricta intimitat, i dilluns, 3 de març,
s'oficiarà (19.00 hores) el funeral la
basílica de Santa Engràcia.
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Mor a Saragossa María
de Ávila, la gran dama 
de la dansa clàssica
L’artista barcelonina va ser «mestra de mestres» com Víctor Ullate,

Ana María de Gorriz, Cristina Miñana, Ana Laguna o Trinidad Sevillano


María de Ávila. 
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