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‘Happy day’
per a Ramon 
Mirabet 
3El cantautor celebra l’aniversari 
del seu disc de debut a Music Hall

NÚRIA MARTORELL
 BARCELONA

F
a un any, i abans que Phar-
rell Williams fes del seu 
Happy un megahit internaci-
onal, el cantautor de Sant 

Feliu de Llobregat Ramon Mirabet 
va debutar amb l’optimista Happy 
days. I amb motiu d’aquest feliç ani-
versari, aquesta nit actua amb tota 
la seva banda al Music Hall, i amb 
convidats amics com el grup La Pe-
gatina. «En aquest disc tenia ganes 
d’explicar moltes de les històries 
que m’han fet arribar fins on sóc 
ara», explica el que va ser tota una ce-
lebritat a França arran del seu pas 
per la versió francesa d’Operación Tri-
unfo (va quedar tercer i li va perme-
tre compartir escenari amb estrelles 
com Katy Perry).
 Però Mirabet va decidir no caure 
en el miratge de la fama. No se sentia 
un cantant «de sol i platja, llatí i gua-
peres», com van intentar vendre’l al 
famós programa. Així que va deci-
dir seguir forjant-se com a músic tor-
nant a tocar al carrer (de fet es va esta-
blir a París per una beca Erasmus per 
acabar els seus estudis d’administra-
ció d’empresa). 
 El seu primer àlbum parla de plan-
tejaments de vida. I de mort. Carpe Di-
em n’és un exemple. «Un es posa a do-
nar voltes al que suposa deixar de ca-
minar, respirar... M’agrada pensar en 
això perquè m’agrada donar-li sen-
tit a la vida. Sentir-me alegre», sub- 

ratlla aquest cantant de veu tan es-
quinçada com envellutada, fill d’un 
trombonista professional i d’una as-
sistenta social que quan ell era nen li 
cantava temes de Joan Baez i ell «ju-
gava a fer-li la segona veu».
 Tocant a les escales de Montmatre 
o al voltant de la Torre Eiffel, així 
com a «Sevilla i Escòcia» (la seva brúi-
xola el guiava amb total llibertat), 
explica que va conèixer «el millor i 
el pitjor» de si mateix. I de la gent. 
Finalment va aconseguir acumular 
prou diners per finançar-se el seu so-
miat compacte. «Havia tingut mol-
tes experiències musicals, però no 
tenia ni idea de què era un produc-
tor, una editorial, un agent...» Així 
que conèixer Marc Parrot va ser clau 
en la seva trajectòria. «Li vaig trans-
metre les meves inquietuds, li vaig 
preguntar quin camí havia de pren-
dre, si era el moment adequat per 
publicar a Catalunya un disc en an-
glès. Em va escoltar. I va acabar di-
ent-me, ‘collonut, vull que el gravis 
aquí, amb mi’».

A LA BODA D’UN PILOT D’AVIÓ / Les períci-
es al carrer de Mirabet li han propici-
at anècdotes de tots els colors. L’últi-
ma: rosa, molt rosa. Fa poc el van in-
vitar a tocar al casament d’un pilot 
d’avió que li va demanar per casar-se 
a la seva parella mentre el Ramon to-
cava a les escales del Sacré Coeur. 
«Em va fer il·lusió. El casament va ser 
a Alemanya, d’on és ella, i mai hi ha-

Una cElEbritat a frança

via estat. Se’ls veia tan enamorats 
que la proposta em va fer gràcia».  
 Entre les properes actuacions 
que l’esperen destaca la del Festival 
Jardins de Pedralbes (el dia 3 de ju-
liol que ve), com-
partint vetllada 
amb Blondie. H

33 Ramon Mirabet, abans de gravar un acústic a EL PERIÓDICO.

FERRAN SENDRA

«Tocar al carrer 
m’ha permès 
conèixer el millor i 
el pitjor de mi. I de la 
gent», explica el músic

Vegeu l’acústic de ‘Banks 
of the Ohio’ amb el mòbil 
o a e-periodico.cat

INAUGURACIÓ D’UNA MOSTRA ICONOCLASTA 

L’art d’Eva Yerbabuena torna 
aquesta nit al Mercat de les Flors 
per inaugurar amb una gran nit el 
Festival Ciutat Flamenco, la mos-
tra més atrevida i iconoclasta del 
jondo impulsada pel Taller de Mú-
sics. Aquest any la presència feme-
nina guanya protagonisme. La in-
creïble bailaora granadina torna a 
les arrels amb ¡Ay!, un espectacle 

sobri però ric en emoció en què el 
seu enorme magnetisme i hipnòtic 
taloneig brillen acompanyats per 
un conjunt format per tres cantao-
res, guitarrista, percussionista i vi-
olinista.
 Increpacióm Danza estrenarà de-
mà XXI, un homenatge al flamenc 
entès com un art de carrer que ne-
cessita seguir traspassant fronteres 
estilístiques que Montse Sánchez ba-
llarà en la intimitat de la sala Pina 

MARTA CERVERA
BARCELONA

Bausch. Quan acabi, la sala princi-
pal Maria Aurèlia Capmany rebrà 
una gran cantaora, Esperanza Fer-
nández, que estrenarà a Catalunya 
Mi voz en tu palabra, una proposta al 
servei dels poemes de José Sarama-
go. La guinda al seu espectacle serà 
una col·laboració especial de Pasto-
ra Galván, una bailaora amb estil pro-
pi. Dissabte, la coreògrafa i ballari-
na contemporània Sol Picó, la can-
tant La Shica i l’actriu Candela Peña 

s’atreviran a mostrar un peculiar 
còctel que té la improvisació com a 
principal ingredient. La seva tren-
cadora proposta quedarà compen-
sada pel retorn a escena de Maru-
ja Garrido, que als seus 68 anys i 
amb una veu i una força impressi-
onants demostrarà que qui ho té 
al néixer ja no ho deixa, acompa-
nyada d’un conjunt rumber lide-
rat per Peret Reyes i per un altre fla-
menc amb Juan Gómez Chicuelo al 
capdavant. Al ball hi serà la grana-
dina Fuensanta La Moneta. 
 El sorprenent cantaor català 
Pere Martínez acomiadarà la mos-
tra diumenge amb una original 
proposta de cançons jondas com-
postes per Enric Palomar inspira-
des en personatges i temes de la 
Barcelona canalla del 1714. H  

‘Jondo’ en clau femenina
Eva Yerbabuena obre el Festival Ciutat Flamenco al Mercat amb l’estrena d’‘¡Ay!’H La 
tornada de Maruja Garrido i Esperanza Fernández destaquen en el programa

33 Eva Yerbabuena a ‘¡Ay!’

Mor Franz-
Paul Decker, 
exdirector  
de l’OBC

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El músic canadenc d’origen ale-
many Franz-Paul Decker (Colònia, 
1923) va morir dilluns, segons va 
confirmar ahir l’Orquestra Sim-
fònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya (OBC), de la qual va 
ser director del 1986 al 1991. Uns 
anys en què aquest especialista en 
Wagner va consolidar la formació 
com una simfònica de qualitat tot 
i que no sense abans enfrontar-se 
als músics. Amb el temps les re-
ticències es van convertir en idil-
li, de manera que Decker no es va 
desvincular mai del tot de l’OBC, 
a la qual va seguir dirigint ocasi-

òbit

33 Franz-Paul Decker. 

onalment com a principal direc-
tor convidat. I que va capitanejar 
per últim cop el 2010 amb un con-
cert de Richard Strauss, composi-
tor amb qui  jugava a cartes.  
 Decker, Creu de Sant Jordi el 
2006, va estudiar a l’Acadèmia de 
Música de Colònia i amb 22 anys 
va dirigir l’òpera de la ciutat. Des-
prés van arribar la Simfònica de 
Wiesbaden i la Filharmònica de 
Rotterdam. El 1967 va succeir Zu-
bin Mehta a la batuta de la Simfò-
nica de Mont-real. També va diri-
gir la Filharmònica de Calgary i la 
Simfònica de Winnipeg. H 


