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«Elmeumillor disc i elmeumillor

moment encara no han arribat»
Rosana
❘ CANTANT ❘

La cantant canària Rosana presentarà diumenge a la Llotja de Lleida el seu últim àlbum, ‘8 Lunas’, en un
concert “únic i interactiu” en el qual el públic també podrà decidir una part del repertori a la carta

J. BALLABRIGA
Rosana Arbelo (Lanzarote,
1963) componia cançons des de
nena, però no va ser fins als 33
anys quan els seus amics la van
animar a cantar els seus propis
temes. El resultat va ser Lunas
rotas i l’inici el 1996 d’una car-
rera d’èxit en la qual ja ha ve-
nut més de deu milions de dis-
cos. Diumenge vinent presenta-
rà a la Llotja de Lleida 8 Lunas,
un disc “especial” per a la ma-
teixa artista.
Què té d’especial aquest ‘8 Lu-
nas’? És un recopilatori?
No, no és exactament un disc de
grans èxits. És un disc en el qual
es reuneixen alguns dels temes
per als quals jo vaig sentir que
tenia més per aportar. He fet un
treball cap endins amb aquestes
cançons. Per exemple, si un te-
ma en lloc d’haver-lo gravat el
2003 ho hagués fet ara, doncs
seria així.
El disc va sortir l’octubre del
2013. Com s’afronta un concert
quan la gira ja dura dotze me-
sos?
Per a mi cada concert és únic. Si
jo no el visqués com a únic, ja
hauria deixat de fer concerts.
Cada concert és diferent i exclu-
siu, i cada nit passen coses dife-
rents i no es repeteixenmai.Mai

no és el mateix concert, sobre-
tot perquè hi ha parts molt in-
teractives, quan moltes vegades
és el mateix públic el que deci-
deix quin repertori vol escoltar.
En aquest sentit, hi ha una part
del repertori a la carta. Els con-
certs no es repeteixen mai, afor-
tunadament.
‘Lunas rotas’, ‘Luna nueva’... i ara
‘8 Lunas’. Quina fixació té amb la
lluna una canària que ve del pa-
radís del sol?
No, no pas cap (rialles)... Jo sóc
més de sol, m’aixeco aviat i
m’encanta veure com es fa de
dia. Lunas rotas era una cançó
que donava nom al primer disc
i, en el segon, com que estàvem
una mica de broma, vam pensar
que com que les llunes estaven
trencades, doncs que les arre-
glaríem i vam posar-hi Luna
nueva.Tot va ser casualitat. El
nom d’aquest últim sí que té un
motiu. Buscava un nom que re-
flectís el contingut del disc: una
cosa que té a veure amb el prin-
cipi i també amb l’ara.Amb el
principi havia de ser la paraula
lunas, i l’ara, ja que és el vuitè
disc de la meua carrera. Per tant,
8 Lunas ens va semblar un bon
resum.
Com definiria la seua música?
Mai m’han agradat les etique-

tes. Jo crec que faig una músi-
ca sense estil musical, sense eti-
quetes. Faig música sense com-
plexos, cançons en les quals ex-
plico el que sento i com ho sen-
to. I això ha fet que en tots
aquests anys m’hagi passejat per
un munt de llocs diferents.
L’última visita a Lleida va ser el
2002, dins de la gira del seu ter-
cer àlbum, ‘Rosana’. Com ha can-
viat en aquests dotze anys?
Essencialment continuo sent la
mateixa persona. Espero, desit-
jo i somio aprendre cada dia un
grapat de coses noves per poder
posar-les en la música i en les
meues cançons.
Què ha après en els seus 18 anys
anys de carrera?
Doncs que la meua millor can-
çó, el meumillor disc, el meumi-
llor concert i el meu millor mo-
ment encara no han arribat.
I per a quan un nou disc?
Encara queda tot el 2015 de con-
certs, però el següent serà un
disc amb cançons noves. Desit-
jo i somio asseure’m a compon-
dre i no deixar de parir fins que
surti l’última cançó.

La Baldufa debat sobre el
teatre familiar al festival
Temporada Alta de Girona

ARTSESCÈNIQUESPROJECTE

Assaig de La Baldufa amb el seu noumuntatge, ‘Pinocchio’, al teatre de L’Amistat deMollerussa.

❘ LLEIDA ❘ La companyia lleidata-
na La Baldufa presentarà el seu
nou espectacle, Pinocchio, el
pròxim 30 de novembre al fes-
tivalTemporadaAlta de Girona,
en una jornada en la qual tam-
bé s’ha organitzat un debat
obert a professionals i públic per
parlar del teatre familiar en l’ac-
tualitat, de la qualitat i els ris-
cos en el denominat teatre per
a tots els públics. La veterana
companyia teatral lleidatana,
que durant les últimes setma-
nes està ultimant la seua nova
producció amb assajos alTeatre
L’Amistat de Mollerussa, apro-
fitarà la seua presència al fes-
tival de referència en les arts es-
cèniques al país per tal de plan-
tejar un debat sobre la creació

contemporània d’espectacles
per a tots els públics.A la jor-
nada han convidat professionals
que són al capdavant de progra-
macions de teatres i festivals eu-
ropeus com el dramaturg ale-
many Christian Schönfelder, di-
rector artístic del Festival Inter-
nacional Schöne Aussicht de
Stuttgart; la noruega Camilla
Svingen, directora artística del
Festival Internacional Mini Mi-

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

di Maxi de teatre familiar, un
dels més importants del país
nòrdic; així com Kurt Pothen,
director artístic de l’innovador
AgoraThéâtre, a SaintVith (Bèl-
gica).

La jornada se celebrarà el diu-
menge 30 a la tarda a Salt. El

mateix dia al migdia, La Baldu-
fa estrenarà alTeatre de Salt el
seu particular Pinocchio, una re-
visió molt personal per a nens
a partir dels 7 anys del popular
conte original de Carlo Collo-
di, una història que permet re-
flexionar de forma imaginati-

va entorn de valors com l’edu-
cació, l’esforç, la responsabi-
litat i la sinceritat. La Baldufa ja
fa 18 anys que fa teatre per a
tots els públics, amb una trajec-
tòria en la qual ja ha estrenat
una dotzena de creacions dife-
rents.

CONVIDATS EUROPEUS

La Baldufa debatrà en el

festival Temporada Alta amb

professionals de Bèlgica,

Alemanya i Noruega

Estrenarà el dia 30 obra nova, ‘Pinocchio’

Pop, folk
Rosana: 8 Lunas.

Lleida. Teatre de la Llotja. Diumenge, 23 de no-
vembre. 19.00 h. Preu: 36 € (Amics 31 €).


