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Mónica Naranjo vol iniciar una nova etapa en la seva carrera

La cantant figuerenca fa balanç de la seva carrera amb un recopilatori de grans èxits amb el qual vol tancar una etapa

La col·lecció privada
de Mónica Naranjo

David Broc
BARCELONA

I
nconformista,
inclassificable
i, en el seu àm-
bit, transgres-

sora, Mónica Na-
ranjo ha estat una
de les artistes esta-
tals que més profit
han sabut extreure
de la provocació, de
les ganes de trencar
esquemes i d’una
actitud que recupe-
rava, en part, l’es-
sència de les dives
dels 60 i els 70.

Onze anys després del seu
debut homònim, la cantant
nascuda a Figueres mira enre-
re i repassa més d’una dècada
de cançons amb el recopilato-
ri Colección privada, un doble
CD que inclou una selecció de
remixes i que també s’ha pu-
blicat, en una edició de luxe,
amb un DVD que recupera
una actuació en directe de la
gira de presentació del disc

Minage, editat l’any 2000.
“No em penedeixo de res

–admet–. Miro enrere i pen-
so: «Déu-n’hi-do, Mónica». En
tot moment he fet el que em
venia de gust i el que creia que
era millor per a la meva car-
rera, i l’èxit va ser un just
premi al treball que vaig in-
vertir en tot plegat. Crec que
vam fer coses importants que
en el seu moment van ser re-
volucionàries en la música es-
panyola”, afirma.

Hi ha artistes que publi-
quen recopilatoris per com-
promís contractual o perquè,
senzillament, no tenen idees
per mantenir-se en la roda
promocional. En el cas de Mó-
nica Naranjo, aquest Colección
privada té una altra funció.
“En realitat, aquest recopila-
tori serveix per tancar una
etapa de la meva carrera i al-
hora serveix per començar-ne
una de totalment nova, que
no tindrà res a veure amb el
que he fet abans”. Per a la vo-
calista, aquest llançament “és
una manera ideal de separar
les etapes i preparar la gent
pel que ha d’arribar”.

Un futur incert i encara per
definir que promet presen-
tar-nos una Naranjo total-
ment diferent, difícil de reco-
nèixer, segons afirma, fins i

tot per als més fans. “Ni jo
mateix ho sé –confessa–. Estic
treballant molt amb la tím-
brica i el pròxim disc tindrà
una orientació radicalment
diferent, però encara és d’hora
per concretar. En qualsevol
cas –conclou–, vull que sigui
un disc molt diferent del que
he fet fins ara”.

Colección privada arriba des-
prés de quatre anys d’absolut
silenci discogràfic. Una retira-
da voluntària que la cantant
va adoptar com una via per
recuperar la seva vida perso-
nal i també per deixar de
banda una dinàmica de tre-
ball molt perillosa. “S’està
molt bé sense fer res, dedicant
el teu temps a la família, als
amics, veient passar la vida al
teu aire. Però ara torno a estar
mentalitzada i amb ganes de
treballar en el pròxim disc. El
pitjor de tot, evidentment, és
tot el que té a veure amb la
promoció”, reconeix. L’em-
pordanesa es va retirar de la
primera fila de l’actualitat
després d’adonar-se que l’ad-
dicció al treball l’estava ma-
tant per dintre. “Aquest temps
m’ha servit per aprendre a
valorar les coses en la seva
mesura. Abans la meva pro-
fessió no era un element pri-
oritari, sinó que era l’única

cosa que m’importava i m’ob-
sessionava. Fins al punt de no
saber què fer quan disposava
d’un dia lliure. Aquesta escla-

vitud consentida a què arribes
quan depens tant de la teva
feina és terrible, i per sort vaig
saber aturar-ho a temps”.

EFE

Antonio Flores és recordat amb una antologia

Antonio Flores reviu
Ramon Palomeras

MADRID

Q
uinze dies
després de
la mort de
Lola Flo-

res, moria consumit
pel dolor i les dro-
gues el seu fill An-
tonio. Deu anys
després de la seva
desaparició, irromp
de nou amb l’àlbum
‘Antonio Flores. 10
años. La leyenda de
un artista’.

Antonio Flores (1961-1995)
va ser una ànima errant de
veu aspra que va transitar pel
flamenc, el blues i el rock.
Només va editar quatre tre-
balls discogràfics en quinze
anys de carrera musical, però
n’hi va haver prou per deixar
constància del seu geni crea-
tiu. Antonio (1980), Al caer el sol
(1981), Gran Vía (1988) i Cosas
mías (1994) són el fruit d’una
carcassa dèbil però amb molt
de talent, que va haver de

trescar pel desert més
del que hauria desit-
jat, amb una indepen-
dència i un estil de vi-
da molt sui generis que
més d’una vegada li
van comportar l’oblit
de les discogràfiques.
El reconeixement no
li va arribar fins uns
tres anys abans de
morir, malgrat la và-
lua de la seva poesia
urbana i intimista;
una vàlua que queda
palesa en el seu mul-
titudinari adéu i en el
cúmul de versions que
s’ha fet del seu llegat de la mà
de músics com Joaquín Sabi-
na, Joan Manuel Serrat, Anto-
nio Vega, Rosendo i Lolita.

Cedé amb devedé
Ara, 25 anys després del seu

primer disc i deu després de la
seva mort, amb més d’un mi-
lió de discos venuts –per la
qual cosa la seva filla Alba ha
recollit un àlbum de dia-
mants–, torna a emergir la
seva figura amb Antonio Flores.
10 años. La leyenda de un artista:
un doble CD i un DVD que re-
sumeixen la visceralitat d’un
narrador del fet quotidià. En
el primer CD s’hi recullen 19

cançons cantades per ell; des
de No dudaría fins a Mi habita-
ción, passant per Quisiera escri-
bir un verso, Rosas de fresa, Gran
Vía, Isla de Palma, Alba, Siete vi-
das i Coraje de vivir. El segon CD
reflecteix la faceta d’Antonio
com a intèrpret d’altres com-
positors, amb Pongamos que
hablo de Madrid, de Sabina; i Tu
nombre me sabe a yerba, de Ser-
rat; així com les versions que
van fer altres artistes de les
seves cançons. Així, entre al-
tres, Lolita canta Atravesar el
reloj; Sabina, No puedo enamo-
rarme de ti; Serrat, La espina;
Antonio Vega, Mi habitación; i
Rosendo i Antonio Orozco, No

dudaría. Quant al DVD, s’hi re-
cullen onze actuacions a TVE
enregistrades entre 1980 i
1995 i cinc videoclips, així
com rareses com la versió de

Tan sólo rock & roll, amb
Barón Rojo, i Vente pa’
Madrid, amb Ketama.

L’actor Quique San
Francisco i el crític
musical Santi Alcan-
da, amics de l’artista,
convenen a remarcar
la seva lluita per des-
empallegar-se dels
prejudicis que supo-
sava ser un Flores, així
com les contínues ba-
tusses amb les disco-
gràfiques per defensar
el seu estil musical.
San Francisco, que el
va conèixer i va com-
partir pis amb ell quan

tenien poc més de 20 anys, re-
corda que “al final li vaig haver
de dir que era millor dir-se
Antonio Flores que no pas An-
tonio Pérez”. “Sovint li pujava
la mosca al nas per culpa de les
exigències de les discogràfi-
ques, que li recomanaven que
tamisés amb una mica de pop
les seves cançons. Es desespe-
rava”. Així mateix, revela que
No dudaría, un dels gran èxits
d’Antonio Flores, “era la cançó
que menys li agradava”. “De
fet, mai no li agradava la seva
darrera cançó”, puntualitza un
amic per a qui la grandesa de
Flores residia “a fer poesia amb
les paraules del carrer”.

.............................
Pep Tugues, nou
director del
Teatre-Auditori de Sant
Cugat del Vallès
Josep Maria Codina
SANT CUGAT

L’expert en arts escèniques i
col·laborador de l’Avui Diumenge
d’aquest diari, Pep Tugues, és el
nou director del
Teatre-Auditori de Sant Cugat
en substitució d’Àngels Seix,
que deixa el càrrec després de
set anys. Tugues, que fins ara
ha estat cap de comunicació de
cultura de l’Ajuntament de
Sant Cugat, assumirà les
funcions de director de
l’Organisme Autònom
Municipal Centre Cultural, que
també inclou la biblioteca del
Mil·lenari. L’Ajuntament
considera que el
Teatre-Auditori necessita un
canvi després d’onze
temporades en actiu en què les
necessitats de la ciutat han
canviat. Amb tot, la línia de
Tugues seguirà amb l’objectiu
d’acostar el teatre a les entitats
de la ciutat, aprofundir en el
coneixement dels diferents
públics i fidelitzar-los, difondre
les activitats i oferir una
programació variada i de
qualitat. Tugues ja ha anunciat
que pròximament es reunirà
amb diverses entitats i
associacions implicades en els
diferents àmbits culturals.


