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El flamenc més atrevit de Rocío Márquez  

ència perquè vam obrir moltes por-
tes”, explica Márquez. Tan radical 
va ser el resultat, que la cantaora es 
va plantejar publicar dos discos se-
parats, però al final va decidir aple-
gar les dues parts en una de sola, i in-
tercalant les peces, perquè Marche-
na “tampoc no feia cap diferencia-
ció”. I així, després d’un fandango 
amb el guitarrista Manolo Herrera 
hi ha una colombiana, un pal d’ana-
da i tornada, que Márquez canta 
amb Fernandez a la guitarra elèctri-
ca i Víctor García a la bateria, a més 
de les veus del Niño de Elche, Nacho 
Umbert i María Illa.  

La fluïdesa del diàleg entre els 
dos vessants permet també dues 
col·laboracions especials. Per una 
banda, Raúl Rodríguez, que “té un 

caràcter mot semblant al de Mar-
chena, perquè entén la música com 
un divertiment, improvisa i es tira a 
la piscina”, diu Márquez. L’altra és 
el del guitarrista Pepe Habichuela, 
que quan era jove va arribar a acom-
panyar Marchena. “El primer dia 
que vaig quedar amb Pepe Habi-
chuela a casa seva, vaig veure una fo-
to on sortia amb els seus pares, Val-
derrama i Marchena. I vaig pensar: 
«No s’hi val posar-me les coses tan 
difícils»”, fa broma la cantaora.  

Segons Márquez, tothom s’hi ha 
implicat molt, en aquest treball, in-
clòs Pedro G. Romero, autor dels 
textos que enriqueixen el disc. I ai-
xí es va veure el 14 de setembre en el 
concert de presentació del projec-
te a la Biennal de Flamenc de Sevi-

lla, on també hi era el Niño de Elche, 
un jove cantaor que Márquez consi-
dera “un referent”. “M’inspira molt, 
i em sembla brutal”, diu aquesta jo-
ve que també admira Gabriel More-
no, El Pele i Arcángel, i que elogia el 
llegat d’Enrique Morente.  

Valenta, Márquez reivindica el 
paper de la dona en la música i tre-
balla per la igualtat. “Per exemple, 
en el flamenc no s’interpreta igual 
que una dona surti de festa o que ho 
faci un home. Tanmateix, tenim un 
camí fet gràcies a Carmen Linares, 
Mayte Martín i moltes dones que 
han lluitat per trencar estereotips, 
com ho va fer la Niña de los Peines 
en un època en què ser dona i artis-
ta pràcticament volia dir ser una do-
na de la vida”, explica.e

La ‘cantaora’ de Huelva publica el disc ‘El Niño’, un ambiciós homenatge a Pepe Marchena
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La saeta Las cumbres se estremecían 
camina amb gravetat sobre el so de 
l’harmònium que toca Raül Fernan-
dez, Refree. És la peça que tanca El 
Niño (Universal, 2014), el nou disc 
de la cantaora Rocío Márquez 
(Huelva, 1985). El Niño del títol és 
José Tejada Martín (1903-1976), 
més conegut com a Pepe Marchena, 
cantaor revolucionari que va eixam-
plar els límits del flamenc, domina-
dor de la tradició i alhora creador 
des de la més absoluta llibertat. Ro-
cío Márquez, valenta i ambiciosa, ha 
fet un disc que és tant un homenat-
ge a Marchena com la demostració 
que ella és una de les joves veus del 
flamenc més interessants.  

“Em venia molt de gust fer un 
treball sobre Marchena perquè per 
mi és un dels que millor va aconse-
guir aplegar la part més clàssica del 
flamenc amb la més creativa”, expli-
ca Márquez. Justament això és el 
que fa en el disc, combinar els dos 
vessants, un amb el productor Faus-
tino Núñez i l’altre amb Raül Fer-
nandez. “Quan van treballar la part 
més clàssica amb el Faustino vam 
veure que era impossible voler fer 
una selecció que expliqués comple-
tament què ha significat Marchena, 
un artista que va tenir una carrera 
tan productiva i amb tants enregis-
traments”, recorda. Acabada aques-
ta primera part, Márquez va tenir la 
sensació que faltava justament el 
que completa el llegat de Marchena: 
la sorpresa. “Quan ell feia un disc, 
després d’una granaína cantava una 
cosa que no se sabia què era però 
que t’enamorava”, diu.  

La solució va ser anar a Barcelo-
na i treballar durant un mes i mig 
amb Fernandez, que aleshores esta-
va enllestint Granada amb Sílvia 
Pérez Cruz. “Va ser tota una experi-
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Rocío Márquez davant la 

tomba de Pepe Marchena.  
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Denuncien una exposició que 
maquilla la biografia de Hitler

carrera. Així ho han denunciat els 
historiadors de l’associació Exili-De-
portació-Holocaust. Afirmen que la 
mostra, que es pot veure a l’Espai 
Movistar de la plaça de Catalunya de 
Barcelona, “banalitza el nazisme i en 
fa apologia” i demanen a Telefónica 
“que la retiri, que demani disculpes, 
que repari la memòria de les víctimes 
del nazisme, ultratjada per una re-
construcció acientífica i perillosa del 
nacionalsocialisme”. L’empresa ha 
assenyalat a l’ARA que la mostra va 
tancar dissabte i que els continguts 
els elabora el canal Historia.   

En la biografia de Hitler, a qui ba-
tegen com a “Llegenda”, per exem-

ple, s’afirma que “després d’arribar 
al poder democràtic el 1933 i gràci-
es a les seves profundes reformes, 
Alemanya va millorar la seva situa-
ció i va començar a recuperar antics 
territoris”. Segons Alfons Aragone-
ses, doctor en dret i professor de la 
UPF, la mostra “subratlla les supo-
sades fites [de Hitler] i oculta l’as-
sassinat de milions de persones als 
camps de concentració i extermini, 
així com l’agressió a altres països, 
per no esmentar el totalitarisme del 
seu règim”.  

Des de l’associació d’estudi Exi-
li-Deportació-Holocaust s’han plan-
tejat denunicar-ho a la fiscalia, pe-
rò ho consideren poc útil perquè el 
negacionisme no és penat: “Aquests 
missatges només són possibles en 
un estat que no castiga l’apologia del 
nazisme i el franquisme i menysprea 
la memòria de les víctimes”.e

El perfum de Hitler: notes de cuir i pebre negre per 
recordar la guerra, i encens, la pau. ASSOC. EXILI-DEP.-HOLOCAUST

MEMÒRIA HISTÒRICA

Quin perfum sortiria de les perso-
nalitats de Stalin, Mussolini o Chur-
chill? Aquest és el singular pretext 
de l’exposició Els perfums de la his-
tòria, que promou el canal de televi-
sió Historia de la plataforma Movis-
tar TV, per commemorar el cente-
nari de la I Guerra Mundial i el 75è 
aniversari de l’inici de la Segona. Al 
costat dels perfums hi ha les biogra-
fies de polítics com Roosevelt, To-
jo ... i Hitler. I la d’aquest últim és un 
exercici de maquillatge de la seva 
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