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Q
uan una proposta ar-
tística es presenta
sota un títol que es
belluga entre la pro-

clama i la reivindicació és
que alguna cosa no funcio-
na o que no ho fa amb
normalitat. Pel que fa a la
música de cobla, aquesta
sensació la pot provocar
l’apreciable falta de natu-
ralitat en la seva presència
pública. Malgrat això, si en
la proposta hi consten
noms de solvència musical
contrastada (i contraposa-
da als penjaments que se li
solen atribuir) com Salva-
dor Brotons i Joaquim
Serra, la reivindicació se’ns
hauria de fer inversem-
blant. Si més no, curiosa.

Torelló, a l’avantguarda
de la música de cobla. Amb
aquesta prometedora de-
claració d’intencions com a
títol, el Cirvianum de Torelló

acollirà dissabte al vespre
un interessant concert de la
cobla Mediterrània. El pro-
grama està trufat amb joies
singulars com el poema Ho-
menatge a Manuel Saderra
de Joan Lluís Moraleda, la
sardana L’ermita vella de
Joaquim Serra i l’alba troba-
doresca Reis Gloriós de Gi-
raut de Bornelh en versió
per a cobla de Francesc
Cassú, però tant per volum
(s’hi donaran a conèixer fins
a quatre noves propostes)
com per expectatives (les
que provoquen els respec-
tius compositors), en desta-
caran les obres d’estrena.
Marc Timón proclamarà la
seva denúncia per la situa-
ció anodina de la Catalunya
actual amb Descatalunya,
obra per a cobla, conjunt de
cordes i veu, mentre que
l’imaginari torellonenc ha
inspirat Pitu Chamorro amb
el poema en tres movi-
ments Fantasies del Ges,
Xavier Capdevila amb La
balada de les Gambires (per
a cobla, guitarra elèctrica,
baix i bateria), i Salvador
Brotons amb Tots amb un
(per a cobla, percussió i
rapsode). Un concert tres
estrelles que se simultanie-
jarà (es complementarà?, es
contraprogramarà?, o es
contraposarà?) amb el de la
Sardana de l’Any que tindrà
lloc a Cornellà.

Tocs de
cobla*
JosepPasqual

Noves
obres per a
cobla

Torelló dóna
suport a la creació
d’avantguarda
amb tres estrenes

Entre l’amori lamort
Carme Canela i Lídia Pujol s’expliquen els seus nous espectacles,
que tancaran el cicle Sis Veus de Dona a la Sala Tallers del TNC

Pere Pons
BARCELONA

Carme Canela i Lídia Pujol
es coneixen des de fa
temps, però ignoren per
complet l’espectacle que
l’altra presentarà al mateix
escenari –la sala Tallers del
TNC– en el tram final del
cicle Sis Veus de Dona. Ca-
nela ho farà aquest vespre
(20.00 h) i Pujol confessa
que el rebombori de nervis
que l’acompanya seguirà
fent-li costat fins al 30 de
maig, la seva data assigna-
da. Amb un posat serè i
d’aparença més assossega-
da, Carme Canela li explica
que ha volgut aprofitar la

invitació del TNC per llan-
çar-se a una nova proposta
que uneixi poesia i música.

“Des que una altra dona,
la pianista Teresa Zabalza,
em va descobrir fa tres anys
la poeta nicaragüenca Gio-
conda Belli, que em ronda-
va pel cap fer un espectacle
amb els seus versos”, li ex-
plica. Canela detalla que
allò que l’ha atrapat de Belli
“no ha estat el seu ideari re-
volucionari ni el seu activis-
me feminista, sinó la inten-
sitat i la sensualitat en el
seu tractament de la temà-
tica amorosa”. Reconeix
que no l’interessa tant la
plenitud d’aquest senti-
ment com “l’absència i la

nostàlgia que moltes vega-
des genera” i descobreix en
el títol de la proposta, Sen-
cillos deseos, “la voluntat de
transmetre unes sensaci-
ons que puguin ser compar-
tides”.

Canela ha confiat en la
complicitat dels seus mú-
sics habituals –el saxofo-
nista Gorka Benitez, el pia-
nista Guillermo Klein i el
guitarrista Dani Pérez– per
a l’acompanyament. “Tant
ells com jo tenim una per-
sonalitat forta i contrasta-
da, per això crec que en tot
moment hi haurà intensi-
tat”, declara. Amb tot, la
cantant adverteix que no
serà un recital de jazz: “La

base són les cançons i s’ha
fet un tractament molt pop
del repertori”, explicita.

Històries terribles
De la seva col·lega, Canela
es declara admiradora del
doble vessant cantant-ac-
triu i descobreix una nova
afinitat quan parla del seu
disc amb Lluís Vidal –Els
nostres estàndards, on han
bolcat al jazz títols del can-
çoner popular català–,
quan s’assabenta que la
proposta de Lídia Pujol, Els
amants de Lilith, basa el
seu repertori en una selec-
ció de cançons tradicionals
catalanes. “Van ser una des-
coberta que m’ha ajudat a

entendre coses de mi ma-
teixa”, li confessa Pujol. La
cantant considera que bona
part d’aquests temes “ex-
pliquen històries natural-
ment terribles on conviu la
part fosca i el més sublim
de l’ésser humà”. Amb ves-
tuari, escenografia i teatra-
lització, el muntatge respon
a l’evolució d’una proposta
engendrada fa un parell
d’anys a la petita església de
Turà i que es va presentar
en format de guitarra i con-
trabaix a Sant Joan de les
Abadesses. L’estrena del dia
30, de la qual sortirà nou
disc, serà amb una forma-
ció de música antiga i la
participació d’una actriu. ■

Lajoveveudelromanticisme
MichaelBublé
reapareixamb
elseutercerdisc,
‘CallMeIrresponsible’

Raquel Font
BARCELONA

Sense el frac que el caracte-
ritza i vestit d’esport, el
crooner canadenc Michael
Bublé ens rebia ahir en una
habitació d’un hotel de Ciu-
tat Vella de Barcelona, on ni

tan sols va acabar dormint.
Tot just arribava de Madrid
i mentre conversàvem ja
l’esperaven a Londres, ciu-
tat on avui continuava el
tour de presentació del seu
nou treball, Call Me Irres-
ponsible (Warner Music).
“Aquest títol és absoluta-
ment perfecte per a mi per-
què jo sóc totalment irres-
ponsable”, assegura.

En aquest nou àlbum, el
jove crooner canadenc re-
cupera la mateixa fórmula

que tan bé li va funcionar
en els seus anteriors tre-
balls, Michael Bublé i It’s
Time, i que li va fer supe-
rar, i de bon tros, totes les
expectatives de vendes. La
clau de l’èxit és una com-
binació perfecta de versi-
ons de clàssics de dife-
rents èpoques cantades a
ritme de swing. Això sí,
“totes i cadascuna de les
cançons del disc parlen de
l’amor o del desamor, per-
què sóc tot un romàntic”.

Me and Mrs. Jones,
Always on My Mind, I’m
Your Man, de Leonard
Cohen, i Wonderful To-
night, d’Eric Clapton, són
alguns dels títols que in-
clou aquest Call Me Irres-
ponsible, a més d’un pa-
rell de peces que ha com-
post el mateix Bublé,
Everything i Lost.

La qüestió és “cantar
grans cançons indepen-
dentment de qui les hagi es-
crites” per poder arribar al

públic i satisfer-lo. I és que
“sincerament, com a con-
sumidor, estic una mica tip
de comprar CDs i que des-
prés només me n’agradi
una cançó”. És per aquesta
raó i pel seu perfeccionisme
que es pren com “un repte
el fet de poder aportar algu-
na cosa a cançons que han
interpretat grans noms de
la història de la música com
Elvis Presley, Billy Paul o
Pet Shop Boys”.

Aquest estiu Michael
Bublé començarà una gira
mundial per presentar en
directe aquest tercer disc,
que arribarà a Barcelona
l’any que ve, tot i que, de
moment, no hi ha dates
confirmades. ■

Carme Canela i Lídia Pujol confessen la seva admiració pel cançoner popular català, que totes dues han versionat ■ JOSEP LOSADA




