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Rosana combina pop, rock i ranxeres al seu nou disc

La cantant canària presenta el seu tercer disc avui i demà al Palau de la Música Catalana

Rosana: “Per mi,
cantar és un joc”

Marta Porter
BARCELONA

La cantant Rosana
presenta avui i
demà (21.00 h) al
Palau de la Música
Catalana els dotze
temes que confor-
men el seu tercer
disc, que va definir
de més pop i amb
un so que recorda
els 60 i 70.

R
osana Arbelo ha
decidit deixar-se
estar dels influxos
melancòlics de la
lluna –el seu pri-

mer disc era Lunas rotas (1996) i
el segon Luna nueva (1998)– per
treure a la llum la seva part més
alegre al nou disc titulat, sim-
plement, Rosana. “Potser l’he ti-
tulat així perquè aquest disc és
el més semblant a com sóc jo. La
gent em deia que donava una
imatge trista i melancòlica i ai-
xò em sorprèn, perquè sóc molt
alegre”. Al disc combina dife-
rents estils musicals com el pop,
el rock i les ranxeres. I és que
ella té clar que “seria capaç de
cantar qualsevol tipus de ritme,
fins i tot amb Scorpions, perquè
cantar sempre m’ha semblat un
joc”. Un joc en què es diverteix
i fa divertir el públic “per pur
egoisme; m’agrada veure com la
gent s’ho passa bé”.

D’aquell superèxit de vendes
que va ser Lunas rotas –un milió
de còpies–, Rosana en diu “der-
rota”. “No li desitjo a ningú que
tingui tant d’èxit en un primer
disc. Les coses et passen tan de
pressa que no les pots assimilar.
La meva única obsessió amb Lu-

nas rotas era que no em pugés al
cap”, assegura. Amb tot, no es
penedeix d’aquell èxit, ja que
sap que és el que li ha permès
enregistrar un segon i un tercer

disc. “A partir del segon disc
vaig aprendre a assaborir millor
el que anava passant, em vaig
retrobar amb la gent i he anat
coneixent el mitjà en què em

bellugo”. Amb el se-
gon disc, Luna nueva,
les coses es van resi-
tuar amb la gens
menyspreable xifra de
500.000 exemplars
venuts.

Rosana va sortir a la
venda el 24 de se-
tembre passat i està
enregistrat en siste-
ma analògic, cosa que
li dóna un so “sem-
blant als discos dels
60 i 70”, diu la can-
tant, per la qual Rosa-
na és “molt bàsic,
molt minimalista,
per tal que cada can-
çó representi la his-
tòria que explica. Vo-
lia que les protago-
nistes fossin les ma-
teixes cançons”.

Després d’haver-se
presentat en gira per
Sud-amèrica, Saragos-
sa i Múrcia, en el seu
concert barceloní Ro-
sana oferirà els dotze
temes del nou àlbum,
a més d’altres dels
treballs anteriors
com El talismán, Conti-
go i Si tú no estás aquí,
els tres temes que,
segons ella, han agra-
dat més al públic.

Tot i que en el disc
l’acompanyen nom-

brosos instrumentistes i veus,
al Palau de la Música actua
només amb una banda de
percussió, guitarra, baix i una
veu. Amb un grup tan reduït,
“els temes sonen curiosos”, va
dir, tot i que “guanyen en un
so intimista que no deixa de
ser fresc”.T E A T R E

‘Melodama’

Titelles de
cine mut

Francesc Massip

‘Melodama’. Companyia La Fanfarra.

Titellaires: Eugenio Navarro i Martí
Doy. Titelles: Martí Doy. Vestuari:

Águeda Miguel. Il·luminació: Quico
Gutiérrez. Dramatúrgia i direcció:

Jordi Prat. Teatre Malic, 10 de

novembre.

La celebració del quart de segle de La Fan-
farra, companyia de titelles instal·lada al Te-
atre Malic, s’ha iniciat amb aquest exquisit
Melodama del jove dramaturg Jordi Prat, que
s’ha empescat un veritable melodrama de
complicada intriga, ple de cops d’escena i
pujades tintes, sota la forma d’un original
espectacle de titelles en què ens presenten
accions simultànies i s’utilitzen mètodes,
enquadraments i tècniques típicament cine-

matogràfics. Es tracta de dos castellets, una
forma d’escenari d’origen medieval quan la
paraula –derivada d’un giny bèl·lic– s’apli-
cava a entarimats o a carruatges proveïts
d’una escenografia on es disposaven figures
o actors que s’exhibien en certes festivitats
assenyalades. Cada castellet presenta una
escena distinta, bé amb diversos personatges
en accions contigües (l’interior i l’exterior
d’una habitació), o amb els mateixos perso-
natges però enfocant l’acció simultània des
de diferents punts de vista: l’un de cara i
l’altre d’esquena, en primer pla i en pla ge-
neral, amb zooms d’aproximació que indivi-
dualitzen algun detall de l’escena veïna, o
fins i tot amb imatges oníriques en un cas-
tellet que visualitzen el somni del personatge
que actua en l’altre.

Estem davant d’una nova manera de veure
titelles, una manera que ha tingut molt pre-
sent la narrativitat del cinema primitiu i
també l’absència de paraula, aspecte que fa
enyorar els cantahistòries que entonaven el
relat durant l’acció. Els ninots són d’una gran
força expressiva d’acord amb la complexitat
de la narració, amb peripècies i avatars re-
cargolats, viatges, raptes, violacions, vomite-
res, persecucions, suïcidis, crims i duels a
mort que faran les delícies de l’espectador.

.............................
‘Billy Budd’, premi de la
crítica d’òpera
Redacció
BARCELONA

L’associació Amics del Liceu ha
donat a conèixer els premis de
la crítica operística de
Barcelona corresponents a la
temporada 2000-2001. Billy
Budd, de Britten, ha estat
considerat el millor espectacle
del curs anterior, mentre que
Herbert Wernicke (director
d’escena) i Harry Bicket
(director musical) van ser
distingits en els seus respectius
apartats per la seva feina a
Giulio Cesare. Per la seva
explosiva Amneris a Aida,
Dolora Zajick va ser escollida
pels crítics com a la millor
cantant de la temporada,
alhora que Bryn Terfel va ser
triat com a millor cantant en
un recital. La cantant revelació
ha estat Ángeles Blancas, per
Giulio Cesare. Els crítics d’òpera
dels diaris de Barcelona, entre
els quals hi havia l’AVUI, van
decidir donar una menció
especial a l’estrena a l’Estat de
Bernarda Albas Haus, d’Aribert
Reimann, al darrer Festival de
Peralada.
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El clarinetista Cristo
Barrios guanya el premi
Primer Palau 2001
Redacció
BARCELONA

El clarinetista Cristo Barrios ha
guanyat el premi Primer Palau
2001 i, d’acord amb el veredicte
del jurat, els quatre accèssits
concedits han estat per als
pianistes Karina Azizova i
Moisés Fernández Via, el
flautista Roberto Casado i el
violinista Marc Oliu.
El primer premi està dotat amb
500.000 pessetes, a més d’una
medalla d’or, i els accèssits
rebran 125.000 pessetes i una
medalla de plata.


