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Creatiu. Així es defineix Adrià
Puntí, que presenta el seu nou
disc a Porta Ferrada: Enriute’n

fins que el cor et digui prou

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Fa dues temporades
Adrià Puntí enlluerna
va l’AuditoridelFòrum
com un dels caps de
cartelldelFestivalCru

ïlla. Aquell cop va desgranar La
clau de girar el taller, l’àlbum amb
què havia tornat triomfalment la
temporada anterior després d’un
silencidetretzeanys.Aranohatri
gat tant a tornar adonar senyals de
vida sonors, ja que el genial músic
de Salt (amb tot el que implica la
genialitat) torna a tenir un innova
dormaterial musical, que estrena
ràdemàaPortaFerrada, el festival
deSantFeliudeGuíxolsquearren
caavuiambJackJohnson.
Puntí (1963),amésd’estarconsi

derat el roquer català més brillant
de la seva generació, és un per
sonatge emocionalment canviant,
d’idees sovint desconcertants i de
discursintransferible. APortaFer
rada obsequiarà els assistents amb
entrada prèmium amb un nou àl
bum, Enriute’n finsqueel coretdi
guiprou, i ambuna il∙lustracióde la
seva autoria. A l’altra banda del fil
telefònic el músic explica a la seva
manera lagènesidelprojecte.

Comdefiniriaeldisc?
És elmés important que he fet a la
meva vida. Un sempre ha de tenir
un cert optimisme i et dius que
“potser faré una cosa igual d’im
portant”, però aramateix és elmés
gran. Es titulaEnriute’n fins que el
cor et digui prouperquè és la cançó
quemésestimode lamevavida.

I com va néixer una peça tan
fonamentalperavostè?
Jo era al menjador de casa. M’he
muntat un bon estudi a baix i tenia
ganes de tocar, de gravar, però no
tenia ni idea del que volia fer. De
vegades vas treballant les cançons,
fasunbaix, unaharmonia, vaspre
parant la lletra i la melodia... Però
aquell dia no tenia res al cap i vaig
diralamevamarequenovoliapos
tres,quemen’anavaabaixagravar.

Dequanparla?
Si ara vols que pensi com un ordi
nador, vasapanyat...

Bé,doncscontinuï...
Vaig anar a baix, la meva
mare va passar de tot i
es va posar a rentar els
plats, i allà ja ho tenia
preparat, piano, gui
tarra i altres. Tu saps
que no fumo porros, no
em drogo, només fumo
una miqueta de tabac. Doncs
m’assec i davant tinc el micro i la
casellaREC...Mira, jo nopuc arre
glar elmón, ni unaprovíncia, ni un
poble, ni una família. No soc tan
pretensiós, demanera que emvaig
posardavantdelmicroielmésnor

cançóquehefet.Vasercomunmi
racle.Te laposaré.

El disc que obsequiarà aPorta
Ferrada què contindrà exacta
ment?
Encarahededecidir els temes que
acompanyaran la cançó que em va
sortir d’aquella manera màgica.
Em va agradar tant el títol que l’he
posatperatot l’àlbum;nohosé...és
un títolkumbaià ipunkyalhora.

Lacançódestil∙la tristesa.
Aveure, joploroperquèemsembla
un miracle que existeixi aquesta
cançó.

Quèsignifica aixòqueésel seu
discmés important?
Éslacosamés importantquehefet
per com la vaig fer. És més impor
tant que La clau..., dedicat a pares
com el meu pare, i més important
queMaria, dedicat amares com la
meva mare. La sort més gran que
he tingut a lamevavidahaestat te
niraquellspares.

Potdonarmésdetallsdelares
tadelcontingutdeldisc?
Serà un àlbum amb més cançons
meves. Aquell dia només em va
sortir aquella cançó.Elque faigara
és dissenyar el disc, masteritzant
lo,arreglantloidonantformadefi
nitivaals temesambelsmúsicsque
venen diàriament a casa. Estic tri
ant lesaltres,he fetunaaltraversió
d’Enriute’n fins que el cor et digui
prou amb aquests músics. Pensa
que tinc unes 195 cançons meves
gravades i inèdites.Tincon triar.

Al concert de Porta Ferrada
quècreuqueespodràsentir?
Estaré amb músics, tocarem les
cançons noves, algunes de La clau
de girar el taller, he fet una versió
moltguapad’Elpreludide l’adeude
l’època d’Umpah Pah, i una altra
delT’odio, de La columnade Sime
on, tambéd’UmpahPah.

Té previst presentar aquest
noudiscaBarcelona?
Per descomptat, però com està la
situació política no sabria què dir
te. A mi m’han fotut tant uns com
d’altres. A la vida elmés important
és passars’ho bé. És primordial, a
mésd’aprendre.

També regalarà una il∙lustra
ció fetapervostè.
Sí, com em definiries?Músic, can
tant, compositor?

Artista?
No, soc creatiu, perquè en aquesta
paraula hi entra tot. Jo tinc elmeu
propi estil a l’hora de pintar; no fa
faltaquefirmi lesmevespecesper
quèes reconeixdeseguidaquesón
meves.Lamúsica la vaig aprendre,
peròamb l’art la cosaemvaarribar
persisola, iencaranohecomençat.
Demaneraquelagentjaespotpre
parar...c

DAVID AIROB

“Vaig aprendre
música, l’art em
vavenir sol”

Adrià Puntí, cantant, actua a Porta Ferrada

ENTREVISTA

dins meu no tenia cap cançó. El
meucoranavaperfecteielquevaig
fer va ser no riure i vaig pitjar el
REC.Joeraallàamblaguitarra iva
sortir tot.

Quèvasortir?
Unapreciositat,alaprimera.Sense
saber la lletra, sense saber lamúsi
ca. Jono soc religiós ni res, però és
elmàximquehe fet, encaraque ai
xò no signifiqui que és la millor

mal per animarme, perquè soc un
noi vell depressiu i acostumo apo
sarmeaplorar, ésquequanveigel
micro emposo a riure. Però aquell
cop emvaigdir quenopodia riure.
Ifixa’t,alcostatteniaelREC,peròa
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Espert, Sardà,
Vilarasau i
Peña firmen
en suport a
Pasqual
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Contramanifest. Si el col∙lectiu
Dones iCulturava llançardime
cres un llarg manifest sense fir
mes en què demanava la dimis
siódeLluísPasqualcomadirec
tor del Teatre Lliure per un
suposat tracte “despòtic” amb
una jove actriu i amb treballa
dorsdel teatre, ahir a lanit vaar
ribar el manifest contrari, molt
més breu, tot just unes línies, i
ambuncentenarde firmes llam
pantsdelmónescènic.
Intèrprets, directors i profes

sionalsdelmóndel teatre, lama
joria dels quals han treballat
amb Pasqual, com les actrius
Núria Espert, Emma Vilarasau,
RosaMaria Sardà iMercè Sam
pietro, van firmar un breu text
endefensadeLluísPasqual:“Els
sotasignats donem el nostre su
portaLluísPasqual,directordel
Teatre Lliure, com a membres
d’equips artístics i tècnics de
muntatges dirigits per ell –i que
formem part de la memòria es
cènica, tantd’aquestpaíscomde
moltsd’altres–,ocomaprofessi
onals del món del teatre i de la
cultura que hem treballat o
col∙laboratambell”.
Entre els signants hi ha intèr

prets com Jordi Bosch, Carmen
Machi, Vicky Peña, Marisa Pa
redes, Anna Güell, Ana Belén,
AntonioBanderas,RosaRenom,
Eduard Fernández, Míriam Is
cla, AmparoMoreno, Francesca
Piñón iMaife Gil. També direc
tors teatrals com Josep Maria
Flotats, Josep Maria Mestres,
Pablo Messiez i Juan Carlos
Martel. A més de directors de
festivals i de teatres com Salva
dorSunyer,delTemporadaAlta;
Anamarta de Pizarro, del Festi
val Internacional de Bogotà;
Sergio Escobar, del Piccolo de
Milà, iDanielMartínez,Amparo
Martínez i Jordi González, fun
dadors del Grup Focus. Final
ment, escriptors com Eduardo
Mendoza, artistes comFrederic
Amat i el cineastaMariano Bar
roso. Avui abordarà el tema el
comitè d’empresa del Teatre
Lliure.c

NITSDECLASSICA
festival

GIRONA 2018 · 30 juny / 29 de juliol
Més informació:

www.auditorigirona.org/
nitsdeclassica
872 08 07 09

Segueix-nos a:

Mitjà col·laborador:

Dimarts 17 de juliol. 21 h
Claustre de la Catedral. Preu: 15 €

Programa: OBRES DE J. S. BACH, J. BRAHMS, R. VALI I A. PIAZZOLLA

KIAN SOLTANI VIOLONCEL

AARON PILSAN PIANO

20.30 h
Ens preparem
per al concert!


