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33Mayte Martín, a casa seva, al Poble-sec, ahir al matí.

FERRAN NADEU

L’artista flamenca defensa la seva opció de cantar en castellà a la Diada

Mayte Martín: «Jo sempre
he sigut una realitat catalana»

MÚSICA I PERSONATGE

c

LUIS TROQUEL
BARCELONA

La cantaora –i cantant–
Mayte Martín és notícia

per un doble motiu. De la mateixa
manera que la seva intervenció en
els actes culturals de la Diada ha
provocat una certa controvèrsia, el
concert amb què celebrarà tres dèca-
des de trajectòria promet reconciliar
les seves diferents facetes artístiques.
Serà al Palau de la Música molt poc
després (el 22 de setembre) i hi abor-
darà per primera vegada sobre un
mateix escenari tant el seu repertori
flamenc com el de boleros.

En plens preparatius per a una ce-
lebració tan personal, ha protagonit-
zat involuntàriament un conflicte
idiomàtic virtual. Arran d’una carta
en un diari en què un tal Jordi Az-
nar criticava la seva participació
cantant en castellà el pròxim 11 de

setembre, els fòrums d’internet
s’han omplert de rèpliques i de con-
trarèpliques a favor i en contra. «Per
a mi és un orgull cantar en el marc
de la Diada i no entenc gens com a
aquestes altures una cosa així pot
suscitar polèmica», afirma Mayte
Martín. «Jo sempre he sigut una
realitat catalana. A Andalusia, a
Sant Petersburg o a qualsevol altre
lloc. I com a tal sempre m’he pre-
sentat tot i les dificultats que em va
comportar en el món flamenc, que
van ser moltes i molt grosses».

Tot i que avui ja s’ha assumit que
el bon flamenc no sap res de latituds
geogràfiques, no sempre ha estat
així. Ella va ser la primera a desmun-
tar tòpics, com a mínim de la seva
generació. I no només a Espanya, ja

que la seva presència és habitual en
festivals internacionals de músi-
ques ètniques. «Actuï on actuï, al
programa de mà sempre hi ha po-
sat: Mayte Martín, Catalunya. Però
el flamenc es canta en castellà,
igual que el fado es canta en portu-
guès. Em penso que ser català és
alguna cosa més que parlar en ca-
talà, són moltes més coses».

L’acte tindrà lloc al Parc de la Ciu-
tadella i compatarà amb la partici-
pació de tòtems com Maria del Mar
Bonet i Josep Carreras. «A nivell ins-
titucional respecten del tot la meva
decisió, perquè si té sentit que jo hi
sigui és reivindicant el flamenc com
a catalana que sóc». Però no renega

de la llengua de Fabra. De fet al Pa-
lau de la Música abordarà una versió
de la mítica Paraules d’amor. «La vaig
fer fa dos anys al festival Altaveu i
com que és un concert retrospectiu
no hi podia faltar».

Sota el títol de Treinta años de
amor al arte, Mayte Martín afronta
un repte que sempre havia defugit:
boleros i flamenc sense més distàn-
cia que 15 minuts de descans. A la
primera part actuarà acompanyada
per piano, contrabaix, violí i dos per-
cussionistes, mentre que a la segona
donarà curs a la seva vena més jon-
da. Entre dues aigües. I com a pont,
descordarà una altra faceta gairebé
inèdita discogràficament, amb inti-
mistes composicions pròpies.

Des que amb 18 anys es va iniciar
professionalment sempre ha portat
ella les regnes. «No vaig començar
en un tablao qualsevol, vaig muntar
jo el meu propi quadro flamenc».
Tot i que va debutar bastant abans.
«La primera vegada que vaig pujar
a un escenari només tenia 10 anys,
en un concurs dels grans magat-
zems Hiper, a l’autovia de Castell-
defels. Va ser gairebé de casualitat,
ja que a mi m’agradava cantar però
llavors ni em plantejava el futur».
Entre molts altres concursants de
tot tipus d’estils, va guanyar cantant
una petenera (que en contra del que
dicta la tradició, a ella li va donar
sort i no malastrugança). El premi
era un televisor, una bicicleta i una
setmana de promoció a Ràdio Mira-
mar, amb entrevistes diàries. Tot i
que això no té res a veure amb la im-
mersió mediaticotelevisiva que avui
tant s’estila.<

LA ‘CANTAORA’
CELEBRARÀ AL PALAU ELS
30 ANYS ALS ESCENARIS

La Sala Beckett aposta per la
dansa per iniciar la temporada

TEATRE I ESTRENA

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

La Sala Beckett, referent de
nous dramaturgs i direc-

tors locals i del teatre contempora-
ni, inicia dijous que ve la temporada
amb La memòria dels que ballen. Es
tracta d’un cicle de dansa –del 8 de
setembre al 16 d’octubre– dedicat a
tres companyies catalanes de dilata-
da trajectòria: Búbulus, Trànsit, que
celebra el 20è aniversari, i Raravis, la
companyia d’Andrés Corchero i Ro-
sa Muñoz.

Carles Salas, ànima de Búbulus,
va anunciar ahir que s’acomiadarà
dels escenaris com a ballarí a la Bec-
kett amb Julius i Florette, que inaugu-
ra el cicle dijous que ve (22.00 ho-
res). «Seguiré treballat com a co-
reògraf i professor», va explicar. A
l’hora de fer balanç dels seus 15
anys a Búbulus i 20 en el món de la
dansa, va ser clar: «M’agradaria ha-
ver fet tot el que he fet en un altre
país. Els nostres polítics no es me-
reixen els artistes que tenen. La

dansa no els importa, a excepció de
Joan Francesc Marco. Recolzen al-
tres arts, però ningú ens fa cas».

Salas, amant de la integració de
diferents disciplines en les seves pro-
postes, va definir Julius i Florette com
«teatre físic emotiu».

q MEMÒRIA VIVA
Julius i Florette és una creació col.lec-
tiva en què Salas treballa amb l’ac-
triu Núria Lloansí, que abans va for-
mar part de La Carnicería Teatro, i
Pastora Villalón, responsable de la
dramatúrgia. L’escenografia es no-
dreix d’elements i objectes esceno-
gràfics de la història de Búbulus i de
l’univers privat dels intèrprets.

La mort, el tabac i la nutrició són
alguns dels temes que apareixen en
l’espectacle. «Partim de records i
també de sensacions reals per re-
flexionar amb ironia i amb esperit
crític sobre el món del teatre, els
artistes, la televisió i la necessitat
de ser estimats». I va afegir: «Vull
que la gent s’emocioni i analitzi la
seva existència».<


