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“Arribaunanovaetapa”

Després de sis anys de carrera, Antonio Orozco presenta el seu
tercer disc, ‘Un reloj y una vida’, avui al Palau Sant Jordi

Jaume Ventura
BARCELONA

Tot i que porta cantant des
dels 15 anys, Antonio
Orozco va arribar al gran pú-
blic l’any 2000, quan va pre-
sentar el seu primer àlbum,
Un reloj y una vela. El can-
tant apareixia com una es-
pècie de cantautor pop amb
arrels flamenques i va entrar
fort al mercat discogràfic.

Després de tres discos,
Orozco reconeix que ha can-
viat –“sobretot el que no es
veu de mi”– i veu amb ex-
pectació el concert d’avui al
Palau Sant Jordi: “Crec que
és un punt i a part en la
meva carrera. Per primer
cop estarem sense viatjar
per la carretera i em centra-
ré en la composició de temes
pel nou disc. S’ha acabat una
etapa de sis anys i tres àl-
bums i en comença una de
nova, i el senyal són els tres
concerts que m’esperen”. I
és que després de Barcelona
anirà a València i Sevilla.

Orozco, amb cabells llargs
i barba poc poblada, frescor,
simpatia i peus a terra, no
s’amaga: “Estic nerviós per-
què és el concert més impor-
tant que hem fet, és el premi
a molts anys d’esforços”. El
concert al Sant Jordi és un

recorregut pels tres discos
durant més de dues hores.
“No és un passeig en ordre
cronològic, però sí espacial.
Al Sant Jordi portem un
muntatge diferent, amb pro-
jeccions i moltes sorpreses.
Som com un nen amb saba-
tes noves”, diu il·lusionat.
Orozco se segueix emocio-

una etapa necessària i molt
important per assumir certs
compromisos. Vam tocar a
molts bars de l’Hospitalet i
Barcelona i vam entendre
com reacciona la gent da-
vant la teva veu i fins on pots
arribar”. Però “encara ens
queden moltes coses per
aprendre i per descobrir. I

més ara que som a l’ull de
l’huracà”.
Orozco tornarà a actuar al
festival Devuélveles la Vida,
a Sevilla. La primera edició
es va fer a l’Hospitalet de Llo-
bregat: “Amb tot el que es va
recaptar s’ha pogut fer mol-
ta cosa a Colòmbia, que és
on estem treballant ara”.

Antonio Orozco és conscient que amb el concert d’avui comença un nou camí ■ M. ÀNGELS TORRES

nant quan puja a un escena-
ri: “Veure que la gent entén
el que cantes et fa posar la
pell de gallina. Canten des de
la primera fins a l’última
cançó: que les coneguin
totes és una cosa que no es
pot explicar”, assegura l’ar-
tista. Del principi recorda
una feina intensa. “Va ser

L’Ajuntament
deVilanovaes
defensaenel
casMagrinyà

Bernat Deltell
VILANOVA I LA GELTRÚ

La regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, Mercè Foradada, ha
anunciat a l’AVUI que la
Masia Nova, l’antiga resi-
dència del ballarí i coreògraf
Joan Magrinyà, que uns
anys abans de morir la va
donar a la ciutat, es conver-
tirà en un centre d’interpre-
tació dedicat a la dansa. Fo-
radada ha volgut sortir així
al pas de les crítiques del cap
de l’oposició i portaveu de
CiU, Esteve Orriols, que di-
lluns presentarà una moció
al ple de l’Ajuntament per
l’estat de degradació en què
es troben la Masia Nova i el
seu fons documental. Orriols
ha acusat l’equip de govern
de “no haver mogut ni un
dit” en aquest darrer mig
any, “perquè al mes de març
ja vam presentar una moció
davant l’alarmant situació
en què es troba el llegat de
Magrinyà”.

Foradada ha reconegut
que “hem pecat de lentitud”
i assegura que del fons docu-
mental, que inclou més de
1.000 llibres i objectes escè-
nics i personals, “no se n’ha
perdut res”. “S’està fent un
inventari del llegat per saber
el valor real de cada peça”.
Per Orriols l’actitud del go-
vern és de “deixadesa mo-
ral”, perquè “no tenen ni
idea del que representa”.

Films clàssics en català (9) Les millors pel.lícules clàssiques en 12 DVD
presentats per l’AVUI

Aquest diumenge: Llaç sagrat

James Stewart interpreta en aquest film un home que lluita amb el cor ■ ARXIU

Lafortalesadecor
deJamesStewart
Toni Vall

Johnny Mason (James Ste-
wart) és un jove advocat tre-
ballador i tenaç que intenta
progressar honestament per
gaudir d’una situació econò-
mica més estable amb la
seva dona (Carole Lombard)
i el seu fill. Però el seu cap no
considera necessari apujar-
li el sou. Quan el fill es posa
malalt la família necessita
diners per donar-li el tracta-
ment adequat, fet que agu-
ditzarà l’enginy d’en Johnny
i el posarà davant la prova
més important i comprome-

sa de la seva vida. Aquesta és
la història de Llaç sagrat.

Diu el tòpic que James
Stewart va encarnar el pro-
totip d’home bo i íntegre que
malgrat totes les dificultats
lluita contra el sistema i l’in-
fortuni, i Llaç sagrat n’és un
exemple. Rodada el 1939
per John Cromwell, és una
tragicomèdia d’agradable
visió i bona factura que re-
corda l’Stewart de Que bonic
és viure!, rodada set anys
després per Frank Capra.

Stewart comparteix pro-
tagonisme amb Carole Lom-
bard, prodigiosa actriu de
comèdia que només tres

anys després moriria en ac-
cident. La química Ste-
wart-Lombard brilla en un
film que sap combinar sàvi-
ament apunts de la comèdia
sofisticada nord-americana
–tan de moda aquells anys–
amb contundents espurnes
de dramatisme. John Crom-
well, si bé no gaudeix de la
fama i el prestigi d’altres
companys de generació, té
una obra que adquireix una
solidesa que molts desitjari-
en amb films com Callejón
sin salida, Dos mujeres y
un amor, Cautivo del deseo
i Las aventuras de Marco
Polo.


