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José Mercé

Un dels exponents més
destacats del gènere a escala
internacional, José Mercé
defineix el flamenc com «un
verí» addictiu i defensa que no
entén de fronteres territorials
ni té propietari.

EMILI SERRA GIRONA

El concert de Lloret serà l’úl-
tim de la gira. Com ha anat?

Ha estat una mica estranya,
com totes amb això de la «nova
normalitat». Però  els concerts
s’estan preparant meravellosa-
ment, amb una seguretat total.
Agraeixo a la gent que vingui i els
demano que no tinguin por, per-
què els concerts són una de les co-

ses més segures que tenim ara
mateix en aquest país.

Tornen a cancel·lar concerts.
Com sempre dic: sembla que la

cultura és la culpable de la covid.
És una pena que comencin sem-
pre per nosaltres. Encara no m’ho
puc creure.

Al setembre comença a gra-
var un nou disc. Què ens hi espe-
ra?

Jo no li dic disc, serà una obra
de teatre que parlarà de la meva
vida. Serà un concert d’una hora i
mitja, on tocarem amb una sim-
fònica de 65 músics. Serà una cosa
diferent; no sé si s’entendrà a la
primera, o a la segona. Però
m’agrada arriscar i fer coses que

m’omplin. Si les coses van bé, es-
pero tenir un singlepreparat a l’oc-
tubre i poder començar la gira al
març, amb el disc ja publicat.

Creu que el lamenc viu una
nova època daurada, amb artis-
tes com Soleá Morente o María
José Llergo?

L’època daurada del flamenc ja
va passar, va ser als vuitanta. Ara
tothom busca fer coses més fres-
ques, que no s’hagin fet mai. Jo soc
dels que diuen que qui valgui es
quedarà i qui no, s’oblidarà. Però
em sembla meravellós que hi hagi
gent jove que engrandeixi la nos-
tra cultura.

Què té el lamenc que, sent un
gènere tan característic, traves-
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«El lamenc és música
viva: no estarà mai de
moda, però és etern»

«Cantaor». Va rebre un Disc de Diamant el desembre passat per haver venut més
d’un milió d’àlbums. Les idees, però, no se li acaben: diumenge tanca la gira «Entre
verea» al Som de Mar de Lloret i l’any que ve estrenarà un musical sobre la seva vida.

José Mercé. DdG

sa tantes fronteres?
El flamenc és una música viva,

és una música d’arrel, que no es-
tarà mai de moda però que és
etern. El flamenc t’arriba o no
t’arriba. Però si ho fa, és com un
verí que ja no podràs deixar, et
capfiques en aquest món i és una
cosa grandiosa. Però és molt com-
plexe, té una diversitat increïble.
És una cultura molt gran; penso
que la música més fresca que exis-
teix és el flamenc.

Hi ha qui pensa que no ser an-
dalús i cantar lamenc és apro-
piació cultural.

A mi em sembla meravellós
que algú canti flamenc, sigui d’on
sigui, sempre que ho faci bé. Es

diu que és d’Andalusia i no d’una
altra regió… Però sempre hi ha ha-
gut grans flamencs que han sortit
d’altres regions: a Catalunya te-
nim el cas de Carmen Amaya, que
era un geni. Crec que no és de nin-
gú.

Com ha viscut els canvis a la
indústria discogràica?

No té res a veure. Abans grava-
vem els famosos LP en una tarda
i no es podien ni corregir ni reto-
car. Avui hi ha molta gent que
sembla que en gravi un cada deu
minuts. Jo quan gravo és perquè
hi ha alguna cosa que sento i, nor-
malment, acostumo a tardar. El
que no entenc és que algú gravi un
disc i, al cap de sis mesos, un altre.
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A.C. OLOT

■ La dansa serà la gran protago-
nista de la tardor escènica a Olot,
amb la recuperació d’alguns dels
muntatges que s’haurien d’haver
vist al festival Sismògraf. El certa-
men, que no es va poder celebrar
a l’abril a causa de la pandèmia,
s’ha transformat en els Sismo-
days, dues jornades el 20 de se-
tembre i el 3 d’octubre que agluti-
naran noms com La Veronal, Àn-
gel Duran, Juan Carlos Lérida o la
companyia AdHok. En l’apartat
de dansa, els espectadors olotins
també podran veure aquests me-
sos Roser López Espinosa o Mar
Gómez. 

Pel que fa al teatre, s’han pro-
gramat espectacles com El pare de
la núvia, amb Joan Pera; T’estimo

si he begut de T de Teatre, amb tex-
tos d’Empar Moliner i direcció de
David Selvas o i Monroe-Lamarr,
una producció del TNC amb text
del garrotxí Carles Batlle, dirigida
també per Selvas i amb Elisabet
Casanovas i Laura Conejero com
a protagonistes. 

També hi ha previst el cicle El
Petit Format, amb muntatges com
Conservando memoria i Ramon;
es reprograma Tierras del sur

d’Azkona&Tolosa i al desembre
arribarà la primera producció na-
cional de circ, Estat d’emergència. 

Pel que fa a la música, els dos
concerts de Jazz Olot aniran a cà-
rrec de Raynald Colom i Bill
McHenry i del pianista Marco
Mezquida, que donarà a conèixer
el seu últim treball, Talismán.
També es repesquen actuacions
ajornades pel coronavirus, com
els concerts de  N3rdistan i Ferran
Palau. 

El públic familiar tornarà a
comptar amb El Més Petit de Tots;
propostes teatrals d’alta qualitat
com Laika, Premi de la Crítica
2018 al millor espectacle familiar
o el concert de The Pinker Tones,
que presentaran el llibredisc Rolf
& Flor a Londres. 

A partir del 3 de setembre tot-
hom qui ho vulgui es podrà fer
membre de la Societat Anònima i
comprar entrades fins al 15 de se-
tembre, quan s’obre la venda ge-
neral. Les entrades només es ven-
dran en línia per la Covid-19. 

La dansa serà la protagonista 
de la tardor escènica d’Olot
�La capital garrotxina
recupera part de la
programació del festival
Sismògraf en dues jornades

FIDELITAT

Societat Anònima

� Olot Cultura vol premiar la
fidelitat dels espectadors amb
Societat Anònima, un club que
dona dret a com a mínim un
25% de descomptet en tots els
espectacles organitzats per
l’Institut de Cultura d’Olot i
venda preferent, així com
altres avantatges. Val 25 euros
i és vàlid per un any. Un amigo 

extraordinario
7 anys 

Sala 13: 6.15
(de dimecres a diumenge 

i de dimarts a dijous)

Padre no hay
más que uno 2

Apta 

Sala 13: 4.15 
(de dimecres a diumenge 

i de dimarts a dijous)

Tenet
12 anys 

Sala 11: 4.05 - 6.45
(de dimecres a diumenge 

i de dimarts a dijous)

Sala 13: 8.15
(de dimecres a diumenge 

i de dimarts a dijous)

CINEMES ALBÈNIZ DE GIRONA
Setmana del 26 d’agost 

al 3 de setembre

ALBÈNIZ PLAÇA 972 410 660
Correu electrònic: albeniz10@cinemesalbeniz.cat
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