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úctil, elegant i poètica. Així és Maria
del Mar Bonet, una de les figures
més importants de la cultura catala-

na dels últims cinquanta anys, un personatge
dissortadament no prou representatiu del
país, sinó la rara avis, la lluita de la bellesa
contra la vulgaritat, la de la cultura contra la
barbàrie. Sempre m’ha sobtat, aquí, al Mar-
roc, al Líban o on l’hagi sentit a casa d’amics
àrabs, la barreja de lirisme i profunditat, la
veu nítida i alhora harmònica, l’instrument
ben afinat que l’acompanya des dels primers
temps, quan Mercè o Jim em posaven la pell
de gallina. I precisament dels anys de la res-
posta són les primeres aproximacions a
l’obra de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, poeta
contemporani d’Espriu, mort prematura-
ment, que tant Espriu com Bonet han con-
vertit en un mite. Gràcies a l’amic com a l’ex-
egeta, Rosselló-Pòrcel s’ha escapat de l’ostra-
cisme. I ens ha arribat a través de la veu de ve-
llut, càlida i sempre sorprenent de Maria del
Mar Bonet, un orgull per als que sentim el
país com alguna cosa més que els tòpics.

A propòsit dels centenaris dels poetes, la
compositora i cantant mallorquina ha recu-
perat les interpretacions basades en poemes
de Rosselló-Pòrcel. Ha preparat un disc re-
cuperant la coberta que li va fer Joan Miró i
va tenir un moment culminant en el recital
que va fer a la Setmana de la Poesia de Barce-
lona. En el quadern que acompanya el disc,
Maria del Mar explica que Ronda amb fantas-
mes i Història del soldat són els primers poe-
mes que va musicar de Rosselló: “Varen sor-
tir, amb altres cançons, en un disc editat per
Bocaccio Records, l’any 1971.” 42 anys, que
aviat és dit, separen aquelles gravacions de
l’homenatge a un poeta que ja resulta indis-
sociable a la producció de Bonet, per sempre
unida a la poesia catalana.
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CENTENARI ROSSELLÓ-PÒRCEL DAVID CASTILLO

L’any 2001, al disc Raixa, es van publicar
noves versions de Sonet i Inici de campana,
amb nous arranjaments fets per Joan Valent,
que van agradar especialment a Maria del
Mar perquè “tenen la frescor del directe”. Fa
un any, però, la idea del nou disc agafaria for-
ma a partir de l’exposició sobre Rosselló-
Pòrcel, organitzada per Josep Camprubí i
Jaume Matamala a la Residència d’Estu-
diants Ramon Llull. Bonet es decidiria a re-

cuperar els poemes ja enregistrats, a més dels
musicats recentment i arranjats per Dani Es-
pasa i Jordi Gaspar: Poques paraules surten,
Quan arribarà aquell moment i Pluja en el jar-
dí de l’Ateneu. Aquesta última clou un disc de
deu temes, amb el repic de les gotes com un
instrument més i la veu de Maria del Mar ple-
na de sentiment. Bartomeu Rosselló-Pòrcel
va morir jove, però la veu de Maria del Mar
Bonet el fa etern. ❋
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Diàleg entre mestres
ot i que, en la seva vessant d’arranja-
dor de cançons de pop, Francesc
Burrull (Barcelona, 1934) ja ha estat,

darrerament força reivindicat per Phil Mu-
sical, Angelina i els Moderns, Carles Belda i
altres nostàlgics de la Catalunya pop dels
anys seixanta, manca encara fer una mica
més de justícia al Burrull jazzman, que du-
rant més de mig segle ha acariciat el piano
amb un rigor i una exquisidesa propis dels
mestres de veritat. A més, qui, en aquest
país, pot presumir d’haver fet realitat els de-
sitjos de tota una Ava Gardner interpretant
Lullaby of Birdland –recuperada per aquest
disc que ressenyem– a la Costa del Sol?

Instigat apassionadament pel crític i ac-
tual programador del Jamboree Pere Pons,

T aquí en condició de productor,
Empremtes reuneix dos gats vells
com Burrull i el trompetista Jo-
sep Maria Farràs (Terrassa,
1943), un altre lion del jazz cata-
là que ha mamat Louis Arms-
trong, Duke Ellington i Charlie
Parker des del bressol. Amb una
banda completada per dos his-
tòrics del Quintet d’Egara
–Adrià Font a la bateria i Joan
Albert al saxo alt– i Dimitri Ski-
dinov al contrabaix, a més de les
col·laboracions dels joves Fre-
drik Carlquist al saxo i Raynald
Colom a la trompeta, Burrull i
Farràs aporten a Empremtes ge-

nuïnitat, escalfor i uns quants
trucs de mag. Comença, el disc,
amb un bell i noctàmbul diàleg
entre tots dos (Easy living, un al-
tre clàssic) i, durant gairebé una
horeta, es passegen per temes
com el Night in Tunisia de Gi-
llespie, el Whisper Not de Benny
Golson (un músic que, després
de sentir-lo tocar a Terrassa, va
insistir a Farràs perquè anés a
provar sort a Nova York), Cal
que neixin flors a cada instant de
Llach i el Jamboree de Salvador
Font Mantequilla, a més de dues
peces pròpies de Farràs. Màgia?
I tant! ❋
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