
MARTA CERVERA
BARCELONA

Iván Martín, polifacètic pianista ca-
nari, inaugura l’Any Granados al 
Palau de la Música. Avui ofereix un 
recital on peces d’Enric Granados 
(1867-1916) alternen amb obres con-
temporànies d’Albert Guinovart, 
Benet Casablancas, Enric Palomar i 
Joan Albert Amargós.

–¿Quina connexió existeix entre 
Granados i la resta d’obres del pro-
grama?
–Cadascuna s’inspira en una del 
mestre. Valsos poètics, de Guinovart, 
és una referència directa a una pe-
ça de Granados que vaig interpretar 
per aquestes dates al Palau fa un any. 
Les altres tres són estrenes.

El pianista canari ofereix un homenatge a 
Granados al Palau de la Música, on es-
trenarà obres de Casablancas, Palomar i 
Amargós.

Iván Martín
Pianista

EN 3 MINUTS

  

«No crec en les etiquetes»

–¿Cadascuna reflecteix un estil?
–Hominatio, de Palomar, està inspi-
rada en la sonoritat de Goyescas. És 
la més fosca i onírica. A Retrat d’En-
ric Granados, d’Amargós, el piano so-
na com una orquestra amb influèn-
cies del flamencs i del jazz. En canvi, 
el Cappriccio, de Casablancas, que és 
un compositor més espectralista, és 
una aproximació gairebé matèrica 
al món de Granados.

–Granados va estrenar Goyescas i El 
cant de les estrelles al Palau. ¿És es-
pecial oferir aquí l’homenatge?

–Sí. Però el més sig-
nificatiu és que el 
concert dedicat a 
un compositor que 
va marcar una èpo-
ca reuneixi obres 
de quatre grans col-
legues d’un segle 
després. Casualment 
tots són catalans.

–¿Portarà el progra-
ma pel món?
–Hi ha molt d’in-
terès per aquest 
concert i com que 
m’han dedicat les 

obres, és una obligació interpretar-
les. De moment està previst anar a 
Alemanya, la Xina i Llatinoamèrica.

–A l’inici de la seva carrera es nega-
va a oferir repertori espanyol a l’es-
tranger.
–Després, a la quarta o cinquena ve-
gada que vaig a una sala, no m’im-
porta. El que em molesta és la idea 
que un músic espanyol hagi de to-
car música del seu país per conside-
rar que ho farà millor. No crec en les 
etiquetes ni tampoc a classificar la 
música per estils. H

33 Martín inaugura l’Any Granados al Palau.
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EL RETORN D’UNA OBRA DE DENÚNCIA

Albert Pla, Fermin Muguruza i Raül 
Fernández (Refree) tornen a portar 
Guerra a Barcelona, des d’aquest di-
mecres fins al 30 de gener al teatre 
Victòria, sis mesos després d’haver-
se estrenat a Barts, dins del Grec. 
Conservant el seu «bombardeig de 
missatges, crítiques i reflexions, la 
seva bola de ràbia», indica Mugu-
ruza, i en disposició de contestar a 
qualificatius pejoratius com popu-
lista o pamfletari.
 «Vivim en l’era dels 140 caràc-
ters i el pamflet és el que va con-
duir a l’actual Twitter», defensa el 
músic d’Irun, que es declara «par-
tidari dels cartells al carrer i de la 
subversió» i lamenta que «per des-
acreditar algú abans se l’anome-
nés comunista, després terroris-
ta i ara, populista». L’essència de 
l’obra es manté, encara que ha ex-
perimentat modificacions de for-
ma «perquè sigui més fluida», des-
taca. «Ara ens expliquem una mica 
millor», afegeix Pla.
 Guerra es desenvolupa en una 

ciutat assetjada per forces suposa-
dament pacificadores, i a través dels 
seus diàlegs, amb una música de Re-
free que mira a l’electrònica indus-
trial i el hip-hop, posa el focus en els 
conflictes moderns, les tragèdies hu-
manitàries, el paper del ciutadà com 
a espectador i les marques que tre-
uen profit del drama col·lectiu. «És 
molt potent i ara, després dels can-
vis, no et deixa respirar», assegura 
Muguruza, il·luminat –revela– pels 
menús televisius que consumeix en 
les seves nits d’insomni. «Veig mol-
ta teleporqueria informativa, tipus 
Canal 24 Horas, també CNN, Al-Ja-
zira… M’agrada contrastar titulars», 
explica. Pla, en canvi, hi manté una 
distància. «A mi no em fa falta seguir 
l’actualitat per saber quina és l’actu-
alitat».

RING DE BOXA / A Guerra domina el to 
explícit i un simbolisme de xoc: 
aquell duel Pla-Muguruza en un 
ring de boxa. «És, dialècticament, 
com Mohammad Ali contra George 
Foreman», apunta l’excomponent 
de Kortatu i Negu Gorriak, que re-

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

33 Estrena 8 Albert Pla i Fermin Muguruza, l’estiu passat, abans que el Grec presentés el seu ‘Guerra’.

JOAN PUIG

corda com, abans de rodar Toro sal-
vatge, «Scorsese li va dir a Robert de 
Niro que li posava el disc London ca-
lling, de The Clash». Pla exerceix en 
l’obra de políticament descregut, 
davant l’agitador Muguruza, però 
diuen que estan d’acord en una cosa: 
«En una consigna que tinc jo i que 
serveix per a tot: cal organitzar-se», 
assenyala el de Sabadell posant-se 
gramscià. «En aquest punt coinci-
dim», assenteix el basc.
 Després de fer una gira per 

Catalunya i per ciutats com Pal-
ma, Bilbao i Sevilla, l’obra seguirà 
el seu curs fins al maig, incloent-hi 
Madrid, una plaça en què Muguru-
za no es presenta des del 2004. «La 
situació ha canviat. L’alcaldia ja no 
està en mans de la Santa Inquisi-
ció», celebra. Té un disc nou, Nola? 
Irun meets New Orleans, que presen-
tarà en directe a partir del mes de 
juny. «Farem un clash entre sis mú-
sics de Nova Orleans i sis de bas-
cos», anuncia. H

«És molt potent
i ara, després
dels canvis, no
et deixa respirar», 
diu el músic basc

‘Guerra’, una 
«bola de ràbia»
Albert Pla, Fermin Muguruza i Refree porten 
el seu muntatge, de marcat to polític, al Victòria


