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El disc és d’estudi: el directe gravat al Palau no la va convèncer

La cantautora ha començat una gira per presentar el disc que celebra els seus 25 anys de carrera

Marina Rossell: “Les cançons no
ens separen, ens agermanen”

J.M. Hernández Ripoll
BARCELONA

Marina Rossell es-
tà de gira per Ca-
talunya per pre-
sentar ‘Marítim’, el
disc amb què ce-
lebra els seus 25
anys de carrera.
En aquest treball,
la cantautora ha
tornat a gravar les
cançons més em-
blemàtiques del
seu repertori.

“He triat les
cançons que no

m’han abandonat
mai, aquelles que se

m’han quedat
gravades a la

memòria”, diu
Rossell de ‘Marítim’

U
n any després que
Marina Rossell
sorprengués a
tothom amb la
recuperació del

cançoner tradicional català, la
cantautora ha tornat als estu-
dis per gravar Marítim, un disc
que fa les funcions del pastís
d’aniversari de 25 anys de car-
rera. “He triat les cançons que
no m’han abandonat mai,
aquelles que se m’han quedat
gravades a la memòria”, diu
Rossell per explicar la concen-
tració en aquest àlbum dels
temes més emblemàtics dels
seu reportori.

Són 25 anys de cançons que
ha regravat amb uns nous ar-
ranjaments musicals fets per
Maurici Villavecchia i en co-
producció amb Marc Parrot. Si
bé la primera idea de Marítim
era la d’editar la gravació del
concert que va oferir al Palau
de la Música ara fa un any, la
cantant va preferir desestimar
aquesta possibilitat per enre-
gistrar-lo en la intimitat dels
estudis. “El resultat del Palau
no em va agradar –comenta–.
No m’agraden els directes, lle-
vat que siguin de concerts
molts històrics”. Per aquest

motiu va decidir que no hi
havia lloc per als aplaudiments
i la tos dels espectadors i que
era preferible tornar-ho a fer
però sense perdre “l’esperit del
directe, utilitzant micròfons
de vàlvules i de cinta com els
que utilitzaven els cantants
dels anys 50 i 60”.

Marina Rossell, en canvi, no
va voler que les col·laboracions
que li van donar suport al Pa-
lau es quedessin en el record.

Per això va tornar a
convocar Santiago
Auserón i Miguel Po-
veda amb el guitar-
rista Chicuelo, que
canten en català Rosó
i Queda’t de mi alguna
cosa, respectivament,
com també ho fa
Marc Parrot a Una illa
és. No obstant, Marí-
tim es tanca amb una
peça, Els segadors, que
es fa difícil d’enten-
dre entre el conjunt
de la proposta.

Amb la inclusió d’
Els segadors, Marina
Rossell fa un autèntic
cop d’efecte que pot
malinterpretar-se, es-
pecialment en mo-
ments de tanta tensió
social. La cantant, pe-
rò, treu importància
a la qüestió dient que
“es tracta d’un pont
entre aquest disc i les
dues entregues de
Cap al cel, la que vaig
gravar l’any passat i
la que editaré l’any
que ve”. Rossell no
creu que la incorpo-
ració d’Els segadors, La
santa espina, L’emigrant
o El virolai al seu re-
pertori s’hagi d’en-
tendre com una acti-
tud política o reivin-
dicativa. “Les cançons
no ens separen, ens
agermanen”, diu
pensant en les reacci-
ons del públic fora de
Catalunya.

Tant Marítim com les dues
entregues de Cap al cel, que
ella defineix com una “trilo-
gia”, curiosament han estat
editades per una discogràfica
de Madrid, Harmonia Mundi,
que les ha integrat en la col-
lecció World Village dedicada a
les músiques d’arrel. No en
va, el disc porta a sota en
quatre idiomes el subtítol de
Cançons de Catalunya. Mai més
ben dit.

➤ ➤ ➤
Un factor determinant per a
aquesta tendència és el nul
sentit social i històric del tea-
tre contemporani. Inmers en
la seva complexitat psicològi-
ca, centrat en l’individu com a
única realitat, ha expulsat de
l’escenari la naturalesa col-
lectiva que tan bé descriu una
ciutat. A la Beckett creuen que
encara existeix un caliu que és
possible avivar, tot ique les
primeres obres presentades
encara fan servir Barcelona
com un fons abstracte, un
element que acompanya, ins-
pira, però que no participa del
nucli del drama.

Hi ha com una por sorda de
resultar massa real, que el te-
atre es converteixi en un espai
sobredocumentat. Una por
perfectament superada pel
col·lectiu –liderat per Marc
Martínez i Miguel Casama-
yor– que va muntar Super-ra-
wal. Van buscar la inspiració a
Suburbia d’Eric Bogosian i van
obrir els ulls i les orelles a uns
espectadors que de sobte es
van veure a si mateixos a un
escenari. Però no només a ells,
sinó també els seus carrers i
les seves places, el seu tros
particular de ciutat, amb tota
la càrrega d’idees i emocions
que representa.

Super-rawal parla d’una de
les moltes realitats que convi-
uen a Barcelona. És una his-
tòria del present. Un terreny
dramàtic immens, sense ex-
plorar, com tampoc s’ha tre-
ballat a fons altres moments
clau del passat de la nostra
ciutat. ¿On és l’obra que ex-
pliqui la riquesa dialèctica del
poder en el Consell de Cent,
l’acte digne d’Àtila del 1714, el
text que revisqui decadències,
emigracions a colònies llu-
nyanes, el sainet que destapi
la hipocresia moral que va fer
pròsper el barri xinès, el dra-
ma que reculli la por dels
bombardejos, la fragilitat de
maleta de cartró dels “altres
catalans” quan encara no sa-
bien que ho eren? ¿On espera
el manuscrit que parli de la
repressió franquista, de les
comissaries i calabossos? No
hi ha ningú que escrigui sobre
el ric caos de la primera de-
mocràcia, les posteriors traï-
cions, l’expulsió especulativa.
Han començat, de moment,
per encàrrec.


