
Cultura i Societat

■ Diari de Girona DIMECRES, 5 DE NOVEMBRE DE 2014 47

Gairebé cinquanta anys han
transcorregut des que Joan Manuel
Serrat va aparèixer per primera ve-
gada en públic com a artista, mig
segle de cançons d'èxit de les quals
no se sent «ni amo ni ostatge», raó
potser per la qual ha decidit com-
partir-les amb altres artistes en
una «antologia personal i desor-
denada».

Com un «director de càsting», ell
mateix va trucar a les més de tres
desenes de col·laboradors als quals
l'unia «l'afecte o, com a mínim, la
simpatia» i els va lliurar el tema
que, segons la seva opinió, millor
els quadrava. El cantant ha esco-
llit Sílvia Pérez Cruz per interpre-
tar a duet Plany al mar, del disc Fa
vint anys que tinc vint anys. 

«Ningú va dir no», va dir ahir
Serrat, que ha comptat, entre d'al-
tres, amb Alejandro Sanz (Ro-
mance de Curro El Palmo), Joaquín
Sabina (Me gusta todo de ti), Mina
(Sin piedad), Miguel Poveda (El
meu carrer), Luis Eduardo Aute (Y
el amor), Calle 13 (Algo personal),
Estopa (Me'n vaig a peu) i Pablo Al-
borán (Paraules d'amor).

Antología desordenada (Sony
Music) es va publicar ahir amb
quatre discos i 50 cançons, tantes
com anys transcorreguts des que
va debutar un 18 de febrer de
1965 a l'estudi Toreski de Ràdio
Barcelona, i és fruit d'un treball
«molt, molt intens» que l'ha retin-
gut durant nou mesos a l'estudi.

«No es tracta d'una recopilació

de cançons, sinó d'una posada al
dia», va advertir el músic català en
una multitudinària roda de prem-
sa celebrada a la Casa d'Amèrica de
Madrid per presentar aquest llan-
çament.

A aquesta revisió van escapar al-
gunes col·laboracions emblemà-
tiques que, en uns casos, «no mi-
llorarien gens si es tornaven a gra-
var», com Hoy puede ser un gran
día al costat de Miguel Ríos, Ana
Belén i Víctor Manuel, o que, en al-
tres, són senzillament irrepeti-
bles, com el de Mercedes Sosa a
Aquellas pequeñas cosas.

La selecció s'obre amb Cançó de
Bressol i contempla talls menys co-
neguts i altres tan cèlebres com Se-
ñora, al costat de Dani Martín;
Penélope, amb Gino Paoli; Canta-
res, de nou amb Miguel Ríos; Lu-
cía, amb Silvio Rodríguez, o, al cos-
tat de Lolita, Mediterráneo, consi-
derada en nombroses votacions
com la millor cançó de la música
popular espanyola.
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L’artista publica una
«Antologia desordenada»
acompanyat de veus com
la de Sílvia Pérez Cruz



Serrat no se sent «ni amo
ni ostatge» de 50 anys 
de les seves cançons 

Tots hem quedat atrapats per la
màgia del circ, però pocs hem
mostrat curiositat pel que hi ha
darrera del que veiem a la pista.

Les llargues hores de prepara-
ció, l’esforç i també el temps mort
entre funció i funció d’uns artistes
acostumats al nomadisme, són
objecte d’homenatge en el llibre de
fotografia La vida dels saltimban-
quis, que el el gironí Jordi Julià ha
elaborat amb l’aquiescència de la
comunitat humana del circ Raluy.

«No m’interessava tant l’espec-
tacle com la vida dels artistes i
muntadors», ha explicat Julià, que
va disparar la seva càmera entre
l’octubre de 2013 i el febrer de
2014, durant les estades del Raluy
a Girona i a Barcelona.

El resultat és una publicació
que ha rebut l’empenta d’una de

les beques KREAS de l’Ajunta-
ment de Girona, i que es presen-
tarà divendres (20:30h) a la carpa
del Circ Raluy, aquests dies ins-
tal·lada rere l’Auditori de la Deve-
sa. 

Han confirmat l’assistència a
l’acte Jordi Julià, Diego Espada,
coordinador del màster  de foto-
grafia de l’escola ERAM de la UdG,
i Carlos Raluy , director de pista del
Raluy.

Diego Espada fa notar al pròleg
la «franquesa del missatge direc-
te» que transmet la fotografia de
Jordi Julià.

Al llarg d’unes cent pàgines,
elllibre descobreix una mirada in-
tima i personal de la vida quoti-
diana dels saltimbanquis o artistes
de circ.  

Escenes familiars, preparant el
dinar, descansant entre funcions,

assajant nous espectacles... 
Un treball documental que

«pretén acostar a l’espectador a
aquesta vida nòmada i descone-
guda del món del circ», explica
l’autor, que professionalment tam-
bé es dedica a les pròtesis dentals.

Aquesta és una edició de tapa
dura que presenta els textos en ca-
talà, castellà, anglès i francès, i ja es
troba disponible a les principals lli-
breries de Girona i Barcelona.

La vida dels saltimbanquisés un
projecte que, a part del llibre,
consta d’una exposició itinerant
que de moment ja s’ha vist al fes-
tival de fotografia Visa OFF de
Perpinyà durant la primera quin-
zena de setembre, i que en els
propers mesos visitarà Igualada
(Març2015 -  Festival FineArt) i Gi-
rona (Maig 2015 – Casa de Cultu-
ra). 
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El circ Raluy vist
entre bambolines
El fotògraf gironí Jordi Julià retrata la vida quotidiana dels artistes

fora de l’escenari al llibre i l’exposició «La vida dels saltimbanquis»


Lluís Raluy, pallasso, en el seu camerino preparant-se per a l’espectacle.

JORDI JULIÀ

La Col·lecció Univers de Ver-
daguer Edicions s'aproxima a l'o-
bra de Jacint Verdaguer amb apro-
ximacions de diversos poetes, es-
criptors i intel·lectuals catalans
contemporanis. 

Els volums presentats ahir en
roda de premsa són Dimonis, un
volum d'Enric Casasses que recull
i interpreta les llibretes escrites
per Verdaguer sobre la Casa d'O-
ració del 1890 al 1892; i Pàtries, una
recopilació de 36 poemes feta per

Ricard Torrents de caràcter pa-
triòtic escrits per Verdaguer. El
disseny de la coberta de la col·lec-
ció és obra de Perejaume.

La directora de Verdaguer Edi-
cions, Carme Torrent, va afirmar
que la col·lecció està pensada per
«oferir noves mirades que inter-
pel·lin el lector d'avui». 

Per Enric Cassases, Dimonisés
un llibre de fragments a mig em-
bastar, «una crítica contra el poder,
en especial l'eclesiàstic, dura, ir-
rebatible i despietada». 

Segons Cassases, Verdaguer es
limita a apuntar o transcriure les
coses que li diuen els dimonis. No
és que Verdaguer faci una «baixa-
da als inferns», són els diables
que pugen fins a l'esperit de Ver-
daguer per omplir-lo de soroll i ve-
ritat, afirma.

Pàtries és una lectura actualit-
zada dels 36 poemes de caràcter
patriòtic de Verdaguer, els quals es-
tan introduïts per Ricard Torrents.
El llibre planteja una lectura polí-
tica del poeta.
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Lectura contemporània de Verdaguer

Joan Manuel Serrat.
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