
d’acabar convertida en la gran da-
ma del flamenc-jazz, la «tonadijaz», 
com la va batejar el gadità Chano 
Domínguez.
 Però va ser un altre pianista a 
qui va reclutar per a aquest àlbum, 
Jesús Lavilla. I el resultat va ser un 
recital intimista i, alhora, desenfa-
dat. «El sentit de l’humor i l’amor 
m’han anat salvant la vida. Volia 
oferir aquest repertori divers de la 
manera més senzilla pel que fa a la 
formació i més complexa pel que 
fa a les melodies i les formes d’arri-
bar a la cançó popular, passant per 
tots els gèneres. I tant Lavilla com 
el meu fill em coneixen com nin-
gú. Són la meva filharmònica», va 
assegurar, entre rialles.

Celebració de llibertat

El disc inclou textos que firmen  
ella i el seu fill. I tant l’un com l’al-
tre fan servir  els termes «electri-
citat» i «festa». «Descriuen per què 
hem fet el disc: una festa de cele-
bració de la llibertat creativa; de 
poder ser 25 anys independent, au-
todidacta, lliure». 
 Curiosament, l’àlbum l’edita 
Nuevos Medios, el segell amb què 
va treure el seu primer treball, 
«una bonica manera de tancar el 
cercle». El disc de debut, Estoy ma-
la, va comptar amb Kiko Veneno 
de productor. «Em sembla que ell 
va veure Martirio en Maribel abans 
que ningú», va assegurar. I sobre 
Kiko Veneno vol Mariscal centrar el 
seu pròxim projecte cinematogrà-
fic. I això que en el que està immers 
és tan ambiciós com espectacular.
 El dibuixant va permetre que 
Martirio veiés part del material del 
film d’animació Chico y Rita, diri-
git per Fernando Trueba. No s’es-
trenarà fins al 2010 (segurament 
a Cannes). I té 80 persones treba-
llant en el projecte.  «¡Que bonic!», 
va exclamar insistentment l’artis-
ta. Es tracta de la història d’amor 
d’una cantant i un pianista, am-
bientada entre l’Havana dels anys 
40 i la Nova York actual, amb el la-
tinjazz com a tercer protagonista 
(Bebo Valdés ha compost peces es-
pecialment per a la cinta). I mos-
tra «l’evolució de la música llati-
na i com aquesta deixa marxa en la 
música anglosaxona quan arriba a 
Nova York. Explica per què a l’Ha-
vana els balcons estan oberts de bat 
a bat i per què a Nova York les fines-
tres són de guillotina i hi neva», va 
avançar Mariscal. Martirio va in-
tercedir: «¡Cuba, quin paradís!». H

Martirio i Mariscal fa anys que 
trenquen motllos junts i per sepa-
rat. La seva amistat es remunta als 
anys 80. I continua intacta. De fet, 
el dissenyador li va fer el 2006 l’ale-
gre portada de Primavera en Nueva 
York. I ara que l’artista acaba de pu-
blicar el seu disc en directe, Marti-
rio 25 años, gravat a Barcelona, a la 
sala Luz de Gas, tots dos es van re-
trobar a l’estudi que l’autor del Co-
bi té al Poble Nou.  La conversa va 
donar per a molt. Tant, que Maris-
cal va acabar improvisant una pei-
neta en forma de corona. «¡Que bé 
que em tractis de reina! ¿Saps que 
en tinc una en forma de llauna de 
tomàquet?».
 L’il·lustrador va recordar que 
va ser Fernando Trueba qui els va 
proposar treballar junts. Va adme-
tre  que la música és la seva voca-
ció frustrada: «Tinc tres germans 
músics i des de petitó he intentat 
tocar el contrabaix elèctric desen-
dollat. Em tallaria les mans per ser 
músic», va insistir. I va alabar els 
dots de la seva convidada: «Em sem-
bla molt fort l’instrument que tens 
aquí; com respires, com uneixes 
les frases amb tanta subtilesa, sen-
se perdre el compàs. I la teva veu és 
una passada: sense ostentacions ni 
acomplexada».
 I, com era d’esperar, els piropos 
van ser recíprocs: «No hauria somi-
at mai que em fessis  una portada. 
És una delícia treballar amb algú 
amb tanta sensibilitat, tan afectu-
ós i tan antidivo».

Sense prejudicis

En el seu nou disc, Maribel Quiño-
nes (així figura al DNI) reuneix les 
cançons que més l’han marcat: des 
d’El productor, un gest que ara diri-
geix al seu fill Raúl, que 
també l’acompanya amb 
la guitarra, fins a Volver, 
Compuesta y sin novio i Es-
toy mala. «Quan vaig co-
mençar amb la copla, 
tots l’associaven amb el 
franquisme, però jo en 
vaig voler rescatar la be-
llesa i la vestimenta, de-
mostrar que es pot mo-
dificar fins a l’infinit». 
Va ser el 1984 quan la 
cantant de Huelva es va 
encasquetar les seves es-
trafolàries ulleres de sol 
i peinetes –en té més de 
500–. I va completar la 

imatge kitsch de rockera postmoder-
na amb ventalls, guants... Però, so-
bretot, va ser el «vocabulari del car-
rer», l’actitud escènica i l’arriscada 
«recerca de fusions sense prejudicis» 

el que va sorprendre tot-
hom. «De petita vaig te-
nir un professor de gui-
tarra i vaig aprendre els 
palos flamencs, després 
vaig anar pels cantau-
tors, després em vaig ti-
rar al rock, el soul i el 
pop, vaig tornar a la can-
çó popular i a la poesia 
de la mà de Jarcha, i em 
vaig endinsar en el rock 
andalús amb Kiko Vene-
no i Pata Negra fins que 
vaig fer totes les fusions 
que vaig poder i em va 
sortir Martirio», va rela-
tar. Però això va ser abans 
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La reina de la peineta

R. TOMÁS 

Martirio reuneix a ‘25 años’ les seves revolucionàries ‘coples’ jazzístiques i es retroba 
a BCN amb Mariscal H El dissenyador li va fer la portada de ‘Primavera en Nueva York’

 DOS CREADORS QUE TRENQUEN MOTLLOS COMPARTEIXEN ELS SEUS PROJECTES

“¡Que bé que em 
tractis de reina! ¿Saps 
que tinc una peineta de 
llauna de tomàquet”, li 
va deixar anar l’artista

El dibuixant va 
ensenyar a la cantant 
el seu film d’animació 
‘Chico y Rita’, dirigit 
per Fernando Trueba

33 Anècdota 8 Mariscal li posa a Martirio la seva peineta acabada de fer.

33 La  portada de 
Mariscal i la del nou 
compacte.

rònicac

Cabaret agut 
amb Alfonso 
Vilallonga

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Cada vegada veiem a Alfonso 
Vilallonga més desimbolt i desa-
complexat a l’escenari. A Solo ante el 
peligro va portar més lluny el seu per-
sonatge de cabareter paròdic, melo-
dramàtic, extravertit i teatral amb 
un recital més propi d’un showman 
que d’un chansonnier, tot i que aquest 
últim perfil també hi va ser. Va ser 
el Vilallonga més comediant que re-
cordem, però el degoteig de gags ges-
tos de complicitat amb el públic no 
va amagar que darrere de l’home es-
pectacle hi segueix havent un com-
positor sensible i enginyós.
 Vilallonga va aparèixer tocant 
una jota amb l’acordió, va compar-
tir històries inaudites sobre les se-
ves experiències amb bolets a Oaxa-
ca, va ballar claqué i va posar músi-
ca a la notificació que el va nomenar 
baró de Maldà i Maldanell. Les seves 
arrels nobles sempre hi són, exorcit-
zades en cançons sarcàstiques amb 
gestos al passat il·lustrat. Va inter-
pretar Granada disfressat d’hosta-

ler amb panxa prominent i accent 
alemany, i a propòsit d’aquesta pe-
ça, va demanar a una noia alemanya 
del públic que fes anar la manxa de 
l’harmònium mentre el tocava. El 
pitjor per a ella encara havia d’arri-
bar: després li va fer repartir confeti 
a les grades mentre projectava la pel-
lícula del casament dels seus pares.
 Tot això va estar més a prop del 
format de cabaret teatral que del reci-
tal, però les cançons, abordades al pi-
ano i la guitarra amb alguna incursió 
de l’acordió, van ser el suport de l’es-
pectacle. Peces agudes del nou disc, 
Libérame, com Paisajes equivocados i Los 
amantes de madame,  riques en brillan-
tors novel·lesques, astúcia poètica i 
rimes graciosament estridents. Res-
cats de la seva obra anterior amb talla 
de clàssics de petit comitè, com Toledo 
e Inés y Juan. I préstecs que van evo-
car carismàtiques intèrprets femeni-
nes: Dalida a Je suis malade (que va em-
marcar un número de transformis-
me: Vilallonga amb perruca i llavis 
pintats); Ornella Vanoni a L’appunta-
mento i Édith Piaf en el bis de Mon Dieu. 
Espectacle de doble fons, amb molt 
de cor reposant en el fons d’aquest ca-
baret sempre sorprenent. H

El músic es va superar com 
a ‘showman’ al Teatre Lliure 
amb ‘Solo ante el peligro’

L’espectacle va 
incloure gestos sentits 
a Dalida, Ornella 
Vanoni i Édith Piaf
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