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El cantautor ofereix avui la primera de les seves dues actuacions al TNC

Joan Isaac: «La cançó s’ha de
reintegrar a la xarxa cultural»

MÚSICA I RECITALS

c

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Joan Isaac fa balanç al Tea-
tre Nacional de Catalunya.

Avui i demà oferirà (nou del vespre)
dos recitals titulats Només han passat
50 anys, en què celebrarà les seves
cinc dècades de vida acompanyat
dels seus músics i d’un nodrit grup
de convidats: Luis Eduardo Aute, Ma-
ria del Mar Bonet, Moncho, Mone,
Mauro Pagani, Roberto Vecchioni i
els pianistes Manel Camp i Jordi Vi-
laprinyó.

Artistes dels quals se sent «estèti-
cament a prop», i amb els quals in-
terpretarà diverses cançons a duo,
entre elles algunes de les que va gra-
var al seu últim disc, Joies robades.
Aquest treball va consolidar el re-
torn escènic que va fer el 1998, des-
prés de gairebé 15 anys de retir. «Es-
tic sorprès per la meva evolució en
aquests sis anys –assenyala–. He pi-
cat molta pedra i aquesta és la re-
compensa. Perquè jo vaig tornar
una mica per provar, per veure què
passava. Joies robades era un disc
en què només hi creia jo, i és el que
ha arribat a més públic».

Joan Isaac ha volgut aprofitar
aquests concerts per donar a conèi-
xer dos artistes italians que admira:
Mauro Pagani (exmembre de Pre-
miata Forneria Marconi i col.labora-
dor estret del desaparegut Fabrizio
de André) i el cantautor Roberto
Vecchioni. Itàlia, igual que França,
estan al seu punt de mira. «Són

països que han sabut tractar la
cançó d’autor com un element de la
seva cultura –opina–. Aquí, molta
gent encara la vincula a la lluita an-
tifranquista. S’ha de reintegrar a la
xarxa cultural del país».

Considera que falta «autoestima»
per valorar la «gent extraordinària»
que es mou en la cançó d’autor del
nostre país. «El missatge d’aquests
concerts al TNC és que aquí hi ha
una gent que fa cançó d’autor. Que

estem vius i seguim funcionant tot i
les dificultats que hi ha amb certes
estètiques», subratlla. I denuncia
l’actual primacia «dels productes
més mediàtics que artístics».

La música, considera, «segueix
sent la Ventafocs» de la política cul-
tural, tot i que encara hi ha espe-
rança. «M’anima el fet que, com va
dir Pi de la Serra, a Pasqual Mara-
gall li agrada la música. Jo li dema-
naria que s’equiparés la cançó
d’autor amb, per exemple, la músi-
ca clàssica». Encara que, posats a
normalitzar coses, potser hi ha prio-
ritats. «A Catalunya vivim temps
d’una agressió contínua –lamenta–.
Ha arribat el moment de respondre
de forma contundent i no violenta;
de fer un pas més enllà per defen-
sar-nos com a país».

q NOVA GRAVACIÓ
Joan Isaac vol sortir de gira amb el
repertori de Només han passat 50
anys, que inclou cançons de totes les
seves èpoques i tres peces noves, una
d’elles la que dóna títol a l’especta-
cle. Els recitals del TNC es gravaran,
però per ara no hi ha intenció d’edi-
tar-los en compacte o DVD.

El seu pròxim projecte és gravar
al juny un nou disc en estudi, amb
material nou, que sortirà a la venda
a finals d’any. I a mitjà termini pla-
neja una segona part de Joies robades
amb nous convidats. «M’agradaria
molt comptar amb Caetano Veloso i
Chico Buarque, i que cantessin en
català», anuncia.<

33 Joan Isaac.


