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● La banda Los Glosters
va presentar el 22 de febrer
a la sala El Cau de Tarra-
gona el seu primer àlbum
complet amb la discogràfi-
ca Flor y Nata. El disc, La
Boîte, reuneix setze can-
çons en què s’hi troba la
col·laboració d’artistes
com ara Igu i Miqui Puig,
entre altres. El nou treball
els durà a fer una gira que,
aquesta vegada, no serà
només per territori espa-
nyol, sinó que la seva mú-
sica travessarà fronteres i
arribarà fins a Liverpool,
en el festival International
Pop Overthrow (IPO).

El nou treball és un re-
copilatori dels temes que
el grup havia tret en dos
CD-EP’s anteriors, però
també inclou tres temes
propis nous. El disc manté
l’estil del grup, la música
del pop espanyol dels anys
seixanta. La Boîte és el pri-
mer àlbum complet que el
grup edita amb la disco-
gràfica Flor y Nata, amb la
qual ja havien tret ante-
riorment els treballs Escu-
cha! i Octubre. L’àlbum,
amb setze cançons, inclou
col·laboracions especials
de Ricky Gil, Igu, Alex
Díaz, Juan De Pablos, Ga-
bi Alegret i Miqui Puig. A
més, també s’hi pot trobar
el tema Nàstic de Tarrago-
na, cançó que el quintet
musical va dedicar al seu
equip de futbol coincidint
amb el seu ascens a prime-
ra divisió. El tema, inèdit
fins ara, s’inclou a manera
de bonus track, però no-
més en la primera edició
del disc, igual que el vi-
deoclip de la cançó Sha la
la, fin de semana, enregis-
trada pels carrers de Tarra-
gona.

Los Glosters es va for-
mar a finals del 1997, amb
exmembres del grup Els

Pirats, per començar un
projecte més orientat al
pop espanyol dels anys
seixanta, l’estil que els de-
fineix. La seva música
combina melodies fines i
ritmes trepidants, amb un
estil pop influenciat per
grups espanyols dels sei-
xanta com ara Los Huraca-
nes, Los Brincos o Los
Gritos. Però segons Ra-
món Cuenca, veu del grup,
«l’estil d’un grup l’etique-
ta la gent». Tot i això, no
pot negar que la seva músi-
ca té influències i reminis-
cències dels grups dels sei-
xanta, i no només dels es-
panyols. Los Glosters
també versionen cançons
de grups estrangers com
Small Faces, Georgie Fa-
me i The Roulettes. «Amb
les versions, el que fem és
agafar la melodia de les

cançons i ficar-hi una lle-
tra pròpia, en castellà», ex-
plica Cuenca. És el cas
d’una de les cançons del
nou disc, La irresponsa-
ble, cançó de Jacques Du-
tronc de la qual n’han fet
una versió amb lletra prò-
pia.

La discografia del grup
és àmplia, ja que entre re-
copilatoris i discos propis,
tenen dotze treballs. Ac-
tualment treballen amb la
discogràfica Flor y Nata,
però els dos primers àl-
bums els van editar amb
una companyia de Madrid,
Animal Records. «Vam te-
nir sort, perquè els va agra-
dar la nostra proposta. Al
projecte teníem col·labo-
racions d’altres artistes i
això els va demostrar que
érem un grup actiu, que
ens movíem, i ens van vo-

ler contractar», recorda
Ramón Cuenca.

De camí a Liverpool
Amb el nou disc s’obre un
nou repte per al grup. De
moment, ja han presentat
el treball a Saragossa i Tar-
ragona, i també viatjaran a
Terol, València i Galícia.
El que més els ha sorprès,
però, és la proposta que
han rebut per participar,
del 20 al 26 de maig, al fes-
tival International Pop
Overthrow de Liverpool.
«Ens ha sobtat perquè en
aquest festival sempre hi
van grups que canten amb
anglès, però tot i cantar en
castellà ens han dit d’anar-
hi igual», diu Cuenca.
«Representarem els tarra-
gonins a la terra dels Beat-
les», afegeix Ramón
Cuenca.

Fidel al seu estil dels anys seixanta, la banda tarragonina ja porta deu anys de carrera musical
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Nou disc de Los Glosters

Los Glosters, en l’última actuació a la sala El Cau de Tarragona. / RITA LAMSDORFF

elebro que, per fi, s’enge-
gui el nou Teatre Tarrago-
na. Ho dic com a ex-regi-

dor i també com a tarragoní dedicat
–malgrat el fat tarragoní– a la pro-
ducció teatral.

Ara bé, aquest teatre, penso, no
serà l’espai escènic que la ciutat
espera, dins la línia de grans equi-
paments que, sembla, es volen tirar
endavant. Si comptem els metres
d’escenari (i costats) del Camp de
Mart (mínims necessaris), o bé del
Nacional, veurem que ens quedem
curts (si vaig errat, corregiu-me).

C Consegüentment, l’aforament
també es queda curt. Que consti
que, com a teatrero acostumat a les
penúries locals, jo això no ho ne-
cessito; treballo en espais petits
ben a prop del públic a tocar dels
actors. Ja fa uns anys, el PSC va
proposar fer-ne un de nova planta
(i per què no, també, acabar el pro-
jecte del Camp de Mart?), que,
crec, és el que s’hauria hagut de
fer. Quan vam entrar els del primer
ajuntament democràtic, una de les
primeres coses que vam fer (em va
tocar) va ser veure on es podria fer

un teatre. Van venir el director ge-
neral de teatre (Maluquer) i tècnics
de la Generalitat (alguns encara en
funcions) i, d’entrada, van descar-
tar el Metropol. Es va optar pel
Tarragona (ens el venien per 10
milions de pessetes), deixant clar,
però, que seria un teatre possible,
però mitjanet: un teatret... (Final-
ment –Recasens– no es va conside-
rar oportú fer cap teatre i vam anar
a programar la Laboral.)

No vull aigualir la festa, ni de
bon tros. Peix al cove. Em sembla
fantàstic.

El Teatre Tarragona

opinió | SERGI XIRINACS. Actor i director teatral

● Dee Dee Bridgewater, la cantant negra resident a
París i amb dos premis Grammy en l’historial, va
començar la gira del 2008 amb una actuació al tea-
tre més representatiu de Nova York, el Carnegie
Hall (2.804 localitats) fa un mes. Demà inaugurarà
el 15è Festival Internacional de Dixieland de Tarra-
gona, i hi presentarà el 17è àlbum.

–El seu darrer disc viatja cap a Àfrica. Té
cap relació amb el fet que el 1999 les Nacions
Unides la van proclamar una de les seves am-
baixadores contra la fam al món?

–«És el meu viatge particular cap a les arrels afri-
canes que hi ha en l’origen del jazz, i també cap als
meus mateixos orígens. La terra vermella, un viat-
ge a Mali és el nom d’aquest disc i també de l’es-
pectacle que es podrà veure a Tarragona. Al jazz
vocal que caracteritza la meva trajectòria artística,
els meus músics en directe hi incorporen la força
d’aquesta terra ver-
mella pròpia de Mali,
un dels països afri-
cans en què la música
és imprescindible.»

–Vostè va néixer
als Estats Units i
viu a París. Com es
va produir aquesta
influència africana?

–«Vaig viatjar a
Mali. Quan vaig tocar
la terra vermella de
Bamako, quan vaig
inhalar l’aire de Mali,
quan vaig sentir els
tambors rituals, les
seves cançons, vaig adonar-me que el meu esperit
començava a ballar. Em veia representada per les
dones i els homes d’aquella terra.»

–Dedica el nou disc a algú d’una manera es-
pecial?

–«Durant massa temps massa dones de color
hem temut acceptar que som negres de manera to-
tal. Hem estat massa lleugeres sobre el nostre color.
Fins fa pocs anys hi havia una línia invisible que
molt poca gent de color fosc s’atrevia a creuar. Era
com si estiguéssim contaminades, condemnades.»

–Quines han estat les seves influències més
notables al llarg de la seva trajectòria?

–«A més d’Ella Fitzgerald, que va inspirar la me-
va carrera, les veus que més m’han influenciat han
estat les de les cantants Nancy Wilson i Sara Vaug-
han. Però les meves col·laboracions amb els grups de
figures consagrades del jazz com ara Max Roach,
Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Dexter Gordon i
Ray Charles també han deixat la seva petjada.»

–Després de treballar amb big bands, ara ca-
mina cap a les arrels del jazz...

–«El treball fusiona el jazz i les músiques ètni-
ques i d’arrel africana, que després anirien a Amèri-
ca i serien un ingredient per crear el jazz com a mú-
sica popular. Sobre l’escenari gaudiran d’un viatge
als orígens del jazz i a les arrels de la música africa-
na, on el djembé, el tamani i el balafo comparteixen
partitura amb el piano, el baix i la bateria.»

–El festival de jazz dixieland de Tarragona
ha programat en edicions anteriors artistes que
també presentaven aquesta dualitat, com ara
Bebo Valdés i la Dirty Dozen Brass Band...

–«En el nostre concert aquesta amalgama servirà
per expressar amb contundència la nostra lluita per
eradicar tots els casos de fam arreu del món.»
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La cantant negra inaugurarà el Festival
Internacional de Dixieland de Tarragona

«Vaig cap a les arrels
africanes que hi ha
en l’origen del jazz»

Dee Dee Bridgewater. CANTANT

Dee Dee Bridgewater.


