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Que s’enfonsi
la indústria

RAMON

de España

Als que ens agrada
tenir discos i DVD
amb l’estoig, ens
tracten a puntades

E n un temps com el pre-
sent, en què el consumi-
dor es mostra cada vegada

més reticent a pagar pels béns
culturals, resulta si més no curiós
que als quatre pallussos que enca-
ra quedem als quals ens agrada
tenir els nostres discos i DVD
amb el seu estoig, els seus crèdits
i tota la pesca, se’ns tracti a pun-
tades. A aquesta conclusió hi arri-
bava jo l’altre dia mentre revisava
la col.lecció de clàssics del segell
Columbia (havia posat els ulls en
dues pel.lícules protagonitzades
per Joan Crawford) i observava
q u e n o m é s d i s p o s a v e n d e
subtítols en portuguès. ¿Qui deu
ser l’idiota que ha decidit tal co-
sa?, vaig cavil.lar. ¿Hi ha la possi-
bilitat que les edicions portugue-
ses d’aquests clàssics només ofe-
reixin subtítols en castellà? No
m’estranyaria gens.

En el sector discogràfic, el mal-
tractament adquireix un altre as-
pecte no menys inquietant. Un
llegeix la crítica d’un disc, per
exemple, a la revista britànica Mo-
jo. En aquesta època globalitzada,
el normal seria que el disc en

qüestió estigués a la seva disposi-
ció de manera gairebé immediata
als establiments barcelonins,
però no és així: un s’acosta a Cas-
telló o a la FNAC, i el disc buscat
brilla per la seva absència. Co-
mença llavors un pelegrinatge
setmanal a les botigues que gai-
rebé mai dóna un resultat posi-
tiu. Van passant les setmanes (a
vegades mesos) i el disc segueix
sense arribar... Si l’haguessis de-
manat a Amazon quan vas llegir
la ressenya, faria molt temps que
el tindries a les mans.

Sé que tot això pot sonar a
queixes de nen malcriat, però jo
crec que no és així i que aquesta
indústria que es passa el dia eme-
tent missatges apocalíptics sobre
la seva imminent desaparició té
un problema greu, barreja d’estu-
pidesa i incompetència. ¡La gent
es descarrega les pel.lícules sense
pagar! ¡I es baixa cançons a dojo
sense pagar un duro! ¡Això és la fi
del món tal com el coneixíem!
¡Socors, ens enfonsem!

Doncs d’acord, senyors meus,
enfonsin-se d’una vegada. Si no
saben mantenir la fidelitat de
l’escàs públic que els queda –és a
dir, els estetes negats per a la tec-
nologia i amb més de 40 anys–, es
mereixen qualsevol desgràcia
econòmica que els pugui passar.
Personalment, crec que m’engan-
xaré a Amazon més del que ja ho
estic. H

icult
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Julieta Venegas rescata els
seus èxits en el primer acústic

MÚSICA 3 LLANÇAMENT

b

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Julieta Venegas, la cantant mexica-
na amb més projecció internacional
gràcies, en bona part, a l’encomana-
dissa cançó Limón y sal, explica a la
cantina La trajinera acabada d’inau-
gurar com es beu el tequila (licor
que, segons canta en aquest megahit,
l’ajuda a estimar-lo tal y como estás /
no hace falta cambiarte nada...). «Primer
es pren l’acompanyant inseparable,
la sangrita (tomàquet amb llimona,
sal, tabasco i pebre), i, després del
glop de tequila, poses la sal a la lli-
mona i la llepes». Això sí, Julieta li
demana al cambrer que el tequila si-
gui reposat. Com les 15 cançons que
ha deixat madurar abans de reco-
llir-les en el seu primer àlbum acús-
tic, que surt a la venda demà.

A més de les 15 peces dels quatre
treballs ja publicats, el disc conté
quatre cançons inèdites, entre elles
el primer senzill, El presente, que
combina música popular mexicana
i ska. La multiinstrumentista ha re-
vestit els seus èxits amb nous arran-
jaments: «Després de tres gires rock-
popistes, em venia de gust fer aques-
ta relectura, amb una altra instru-
mentació, i vaig acabar encarregant-
me de la producció i els arranja-
ments».

El seu inseparable acordió com-
parteix protagonisme amb el clari-
net, la tuba, el xilòfon, la flauta i un
quartet de corda. I sorprenen els
convidats que va escollir per a l’oca-
sió: La Mala Rodríguez, a Eres para
mí; Marisa Monte, a la inèdita Ilusión,
i el jove indie Juanson, a De mis pasos.

Julieta Venegas va trigar tres me-
sos a donar-li la forma definitiva al
compacte. El va gravar en rigorós di-
recte el març passat als estudis Chu-
rubusco de Mèxic, una cita que es va

convertir «en una festa intercultu-
ral», en què el so Julieta, el que li ha
reportat diversos premis Grammy,
és marca de la casa.

Ella mateixa destaca la peça Mira
a la vida, inspirada en l’embaràs de
la seva germana bessona. I, tornant

al tequila, o al Limón y sal, l’artista
admet que no va sospitar mai que la
cançó «tindria tant èxit». Seguint la
romàntica lletra, subratlla que «cal
saber trobar-li el gust a la vida i no
oblidar que, per estimar algú, un
s’ha d’estimar a si mateix». H

La mexicana inclou
4 peces noves al disc,
a la venda demà

JOSEP GARCIA

33 Venegas ensenya a beure tequila a Barcelona, la setmana passada.

El final de la Marató augura
l’adéu del festival Interferència

ARTS ESCÈNIQUES 3 CLAUSURA

b
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HELENA LÓPEZ
BARCELONA

La mostra d’art
de carrer del Grec
«està tocada»,
segons el seu director

Viggo Mortensen
va anar a la festa
i en va lamentar
la desaparició

E
ncara «tocat» per l’emotiva
nit de dissabte, en què la
Marató de l’Espectacle va dir
el seu adéu definitiu, el seu

director, Juan Eduardo López, va
augurar també el final del festival
Interferència, la mostra d’interven-
cions artístiques en espais públics
del Grec. «Hem mantingut Inter-
ferència perquè acabar amb les dues
mostres el mateix any hauria sigut
massa, però l’associació està tocada.
Ja veurem si aconseguim sobreviure
al cop», va explicar el director dels
dos festivals. Tot sembla indicar que
Interferència també té els dies
comptats (en aquesta edició només
hi ha tres muntatges programats,
un dels quals segueix pendent
d’aprovació municipal).

«Benvinguts al principi del final.
Aquest esdeveniment s’autodes-
truirà en cinc hores». Amb aquestes
paraules va començar l’última nit
de l’última Marató, amb un èxit de
públic que va superar amb escreix
les aspiracions dels organitzadors.
«Hi ha gent per omplir dues mara-
tons», explicava López. Malgrat la

pluja, que tot i que feble i incons-
tant va aigualir l’ambient al carrer
–prometedor des de les vuit del ves-
pre–, el públic no va voler renunciar
a ser testimoni d’aquella nit, que la
majoria definia com a «històrica».
«El que no puc entendre és com un
esdeveniment capaç de generar
aquesta cua es pot acabar», li va co-
mentar l’actor Viggo Mortensen –un
dels assistents més il.lustres– al di-
rector del festival. La cua a l’entrada
del Mercat de les Flors va resistir fins
a la una de la matinada, malgrat la
pluja i que les entrades estaven esgo-
tades des d’abans de la mitjanit.

NIT DE REIVINDICACIONS / L’última nit
va tenir un to reivindicatiu. Joan
Font, director de Comediants, va ex-
posar amb un joc de màscares el de-
solador panorama que els espera als
orfes de la Marató, i el ballarí Cesc
Gelabert es va marcar un Lágrimas
negras, una declaració d’intencions
que el públic va fer seva amb una ca-
lorosa ovació. Encara que el missat-
ge difícilment va arribar al seu desti-
natari, ja que no es van deixar veure
pel teatre gaires representants de
l’administració. Sí que hi va ser pre-
sent l’exconseller de Cultura Ferran
Mascarell, que sempre ha recolzat la
iniciativa.

També va ser una nit per al re-
cord. Eduard Fernández va tornar a
pujar a l’escenari principal del Mer-
cat de les Flors, on va revisar l’espec-
tacle que havia presentat allà 20
anys enrere, i la ballarina Sol Picó va
repartir tomàquets entre el públic
perquè els els llencessin, per tots els
espectacles dolents que havien ha-
gut d’aguantar en els 25 anys del fes-
tival, «meus i d’altres». H

MAITE CRUZ

33 El ballarí Cesc Gelabert balla Lágrimas negras, dissabte a la nit.


