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Raimon i Annalisa Corti donaran el seu 
llegat a la ciutat que va veure néixer el 
cantant valencià i crearan una fundació que 
s’ubicarà al convent de Santa Clara de 

Xàtiva. La futura Fundació Raimon i 
Annalisa inclourà la donació per part del 
músic i la seva esposa d’obres d’art de 
creadors tan destacats com Antoni Tàpies i 

Joan Miró, així com els seus discos, la seva 
correspondència i la seva biblioteca. A més, 
el projecte suposarà l’impuls del Centre 
Raimon d’Activitats Culturals.

EL LLEGAT DE 
RAIMON ANIRÀ 
A XÀTIVA

Joan Garriga fa caminar  
la màquina rumbera

més important és que la cançó ca-
mini i que funcioni”. De cançons 
que caminen no en falten a El ball 
i el plany. N’hi ha de més frenèti-
ques, com Mariatxis trance, algu-
nes que ja formaven part de l’EP 
i d’altres que neixen d’amors an-
tics i constants, com La rumba. 
“És una declaració d’amor. In-
tento explicar com sento aquesta 
manera de fer rumbera”, admet 
l’acordionista del Vallès. Hi ha 
ball, però sense pressa: “Tinc la 
sensació que en altres discos ha-
via treballat amb més ansietat, i 
en aquest he intentat fer-ho amb 
més calma”. 

Un espai per a l’autogestió 
Joan Garriga respira serenor, 
fins i tot quan mira un món cada 
vegada més fosc, com passa a la 
cançó Fa bon temps. “De fet, la 
cançó es deia Fa mal temps i tenia 
molts més versos –explica–. La 
vaig anar destil·lant i al final va 
anar per aquí: la tornada es va 
convertir en un cant positiu. Vaig 
adonar-me que la cantava més a 
gust amb ànim de tirar endavant 
que no dient que tot va mala-
ment, que ja ho diem prou”. 

El camí d’El ball i el plany va 
començar fa alguns dies a casa, al 
cinema Alhambra de la Garriga, 
on els quatre mariatxis van fer 
uns concerts de proximitat que 
poden servir de model per a al-
tres actuacions. “El dubte és si als 
petits formats i als concerts auto-
gestionats els posaran facilitats. 
Nosaltres ens hi podem adaptar, 
però ja veurem si va per aquí la 
cosa, que crec que no”, diu Gar-
riga sobre un panorama musical 
aclaparat per la incertesa.e

El músic del Vallès Joan Garriga en una fotografia promocional. FINA ESTAMPA

El músic del Vallès actua dimecres al Cruïlla XXS

La pandèmia va enxampar Joan 
Garriga quan tot just acabava de fer 
les mescles del disc El ball i el plany 
(Fina Estampa, 2020), que final-
ment es va publicar al juny, gairebé 
un any després de l’EP Nocturns de 
vetlla i revetlla. “Ja eren dies es-
tanys a principis de març”, diu. I 
després va venir un confinament 
que va passar a casa, a la Garriga. 
“M’agrada molt sortir i viatjar, i el 
que més trobava a faltar era això. 
Però veies la natura tan imponent i 
tranquil·la, i senties que no hi havia 
cotxes a l’autovia...”, recorda. 

El ball i el plany és el primer àl-
bum de Joan Garriga i el Mariatxi 
Galàctic, nova encarnació per donar 
continuïtat a una de les sagues mu-
sicals més importants del país, he-
reva de Dusminguet i La Troba 
Kung-Fú. “El ball i el plany i Noc-
turns de vetlla i revetlla són títols 
amb conceptes similars. Parlen de 
sentiments a voltes contradictoris 
però que sovint també van plegats, 
com l’alegria i la tristesa, el ball i el 
plany. Compartir les penes o sentir 
nostàlgia enmig de l’alegria, per a mi 
va tot junt. I la música que em com-
mou és aquesta”, diu Garriga, que 
dimecres actuarà al Poble Espanyol, 
dins el cicle Cruïlla XXS, amb Marià 
Roch (baix), Rambo (bateria) i 
Madjid Fahem (guitarra). 

El que commou és el pessic de la 
rumba, la cadència ferroviària del 
blues, el pas de ball de la cúmbia i la 
ranxera, l’eco del dub i la màgia del 
quart de to de la música àrab. Tot ai-
xò, esclar, a la manera d’un músic 
que entén que “en el fons la cosa 

BARCELONA

XAVIER CERVANTES Novetat  
Joan Garriga i 
el Mariatxi 
Galàctic 
estrenen ‘El 
ball i el plany’

Sentiments 
La música que 
commou 
l’acordionista 
aplega alegria 
i tristesa

“La cultura està prenent 
totes les mesures 
protocol·làries” 

La majoria de compositors que s’ha-
vien apropat a la poesia de Carner 
havien musicat Canticel. La versió 
més coneguda és la de Toldrà, però 
també n’havien fet Massana, Rodri-
go, Bonet o Lamote de Grignon, en-
tre d’altres. I com que el títol del 
disc i del concert és Canticel, hem 
volgut fer-ne cinc versions per veu-
re el contrast entre els compositors.  

Quina és la musicalitat caracte-
rística de la poesia de Carner? 
Crec que tots aquests composi-
tors van adonar-se que la poesia 
de Carner era molt cantable. Per 
això va ser un dels poetes que va 
ser més musicat.  

Laboralment se t’ha estroncat 
tot l’any? 
Sí, se m’han cancel·lat moltes coses. 
Tot plegat també pot arribar a afec-
tar temporades posteriors. Quan es 
reestructura i es canvia una cosa, és 
important que els programadors 
facin un esforç per compensar l’ar-
tista d’alguna manera, i l’artista té 
tot el dret de no tenir por de dema-
nar aquesta compensació a nivell 
artístic o econòmic.  

¿Vas veure les imatges de la reo-
bertura del Real, amb La traviata 
semiescenificada i amb distàncies 
de seguretat entre els solistes? 
Sí, tinc companys que hi canten. No 
és un format que ens agradi que sigui 
així, perquè ens agrada més una òpe-
ra escenificada, però jo crec que és 
millor fer això que no fer res. A poc 
a poc ens hem d’anar apropant el 
màxim possible al que voldríem. I 
amb totes les mesures, perquè la cul-
tura precisament està prenent totes 
les mesures protocol·làries.e

David Alegret
TENOR. ESTRENA ‘CANTICEL. UN HOMENATGE A JOSEP CARNER’ A PERALADA

El tenor barceloní David Alegret i el 
pianista basc Rubén Fernández 
Aguirre estrenen al Festival de Pe-
ralada el projecte Canticel. Un ho-
menatge a Josep Carner. Serà un re-
cital a l’església del Carme que es 
podrà seguir avui per streaming a la 
web del festival a partir de les 20 h.  

Deus tenir moltes ganes de cantar. 
La veritat és que sí, entre ganes i 
nervis, perquè no faig un espectacle 
amb públic des del 4 de febrer, des 
del recital de cançó catalana amb 
l’Albert Guinovart al Palau.  

¿Fa molt de temps que prepares 
aquest repertori, que a més a més 
enregistraràs per a un doble CD? 
Sí, és una idea que va sorgir ja fa més 
d’un any amb el pianista Rubén Fer-
nández Aguirre. Primer volíem gra-
var coses de Toldrà, però després, 
en veure que era l’any Carner, vam 
estar investigant i vam veure que hi 
havia molts músics que havien mu-
sicat Carner. D’aquí va sorgir la idea 
de fer un CD amb aquests composi-
tors del segle XX com Toldrà, Mas-
sana, Lamote de Grignon, entre 
d’altres. I després vam pensar a de-
manar a compositors del segle XXI 
si voldrien fer composicions amb 
poesia de Carner. Músics com Gar-
cía Demestres i Guinovart de segui-
da es van oferir per participar en el 
disc. També hi haurà peces d’Anto-
ni Ros Marbà, Antoni Parera Fons, 
Francesc Prat i Joan Magrané.  

En el concert fareu cinc versions 
diferents de Canticel. 
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