
38 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIMARTS, 19 NOVEMBRE 2019
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L a veu de la cantant
Angélique Kidjo (Be
nín, 1960) és una de
les més icòniques de
l’escena musical afri

cana des de fa anys. La també am
baixadora de l’Unicef i, entre al
tres reconeixements, guanyadora
de tres premisGrammy, va publi
car fa unsmesosCelia, un dels àl
bumsmés destacats d’aquest any,
en què repassa part del repertori
de Celia Cruz, remarcant les se
ves arrels africanes.
La música africana arriba al

Festival de Jazz de Barcelona
amb el seu quartet instrumental
per protagonitzar una agitada
vetllada, no només revivint clàs
sics de la reina de la salsa com
Bemba colorá o La vida es un car
naval, sinó peces del seu projecte
anterior amb temes dels Talking
Heads i algun incunable propi
(Barts, 20.30 h).

Vostè canvia de repertori
pràcticament cadadia o aixòdi
uen, oi?
La columna vertebral no varia, ja
ho sap, cançonsdeCelia, altres de
David Byrne i els Talking Heads
que incloïa al meu anterior àl
bum, Remain in light, i peces sol
tescomelPatapata, perexemple.
Però el millor és que com que els
músics que m’acompanyen ho
fan des de fa molts anys, podem
variar i adaptarnos senseproble
ma segons com es presenti cada
nit.

EnaquestàlbumCelia, enquè
rellegeix alguns temes de Celia
Cruz, hi ha clàssics indiscuti
bles i altres de molt menys co
neguts. Quin va ser el criteri?
La idea quan vaig confeccionar el
repertori de l’àlbum era triar te
mes no només cubans, sinó so
bretot triar cançons quemostres

sin la seva africanitat. Als anys
cinquanta Celia Cruz solia cantar
a déu, a un déu que procedeix de
la fe ioruba, que és una fe de l’oest
de l’Àfrica, no ho oblidi, d’on jo
també procedeixo. I ella no sabia
el quedeien les invocacionsorigi
nals ioruba, però les va aprendre
fonèticament perquè així és com
podia parlar al seu déu. Sento que
entre ella i johihaviamoltíssimes
coses en comú. És part de la nos
trahistòria compartida, perquè jo
procedeixo del país d’on procedi
en originalment els orixás.

També en l’àmbit de la indús
triamusical.
Ella es va convertir en el quedes
prés van anomenar la reina de la

salsa en un gènere musical majo
ritàriament masculí i de mentali
tat masclista, però abans de con
vertirse en una estrella es va ha
ver d’imposar. La seva reflexió va
seraquestaquesi vosaltreshopo
deu fer jo tambéensoccapaç. Iho
va fer.

Ionés l’Àfricaenaquestesce
nari?
Escolti una cançó com Quim
bara, que surt a l’àlbum i que solc
cantar, i hi veurà una composició
que és un meravellós al∙legat a
favor de l’empoderament de la
dona, del quepots fer comadona.
I això t’ho pots emportar a un
altre nivell, i aplicart’ho a altres
esferes de la vida. I va ser així que
quan vaig escoltar aquella cançó
vaig escoltar l’Àfrica al seu in
terior.Perquè l’Àfricanodeixade
ser el bressol de la humanitat, la
clau de totes les músiques

procedeix d’aquest continent.
A part de les arrels africanes

de la seva música, l’atreia fins i
totmés la Celia Cruz persona?
Era una persona fascinant que a
més no es va avergonyirmai ni va
amagar qui era ni d’on procedia.
Ella va demostrar que en una am
bient objectivament advers, fos
per racisme–es va instal∙lar aNo
va York quan va arribar Fidel
Castro al poder–, fos per la condi
ció de dona, la millor manera de
trampejar les coses i amb aquella
situació era des de l’humor. I per
això, laparaulaazúcarera tanuti
litzadaper ella, perquè era la seva
particular manera de convidar la
gent a gaudir de la vida, a pas
sars’ho bé.

Canviant de tema: vostè va
cantar fa un any a la cerimònia
del centenari del final de la
Primera Guerra Mundial a
l’ArcdeTriomfdeParís,davant
estadistes de tot el món. Què va
sentir?
En primer lloc, va ser un home
natgemeuals soldatsafricansque
van morir a la Primera Guerra
Mundial. És una cosa que s’ha
oblidat a Europa, que nosaltres
vam donar la nostra sang per la
humanitat i la democràcia. Si la
meva veu pogués ser un consol
per a les famílies dels soldats que
van morir en aquelles guerres a
França emdonaria per satisfeta. I
la segona raó per la qual vaig ac
ceptar estar en aquella cerimònia
és que jo no vull tornar a veure
una altra guerra. Tenim tantes
coses per compartir, tantes coses
per desenvolupar, tantes coses
percrear, que joempregunto:per
què no podem viure tots junts
buscant un futur i present just i
positiu per a tothom? Aquell dia
vaig cantar sobretot per la pau.c

LAURENT SEROUSSI

Una imatge recent de la cantant africana en plena actuació

“CeliaCruzésungranexemple
d’empoderamentde ladona”

Angélique Kidjo, cantant, actua avui al Festival de Jazz de Barcelona
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Lacantantafricana
presentaelseudisc ‘Celia’,
enquèreviuclàssics
delareinadelasalsa

FESTIVALwEl Festival Jar
dins de Pedralbes va avançar
ahir els noms dels tres pri
mers artistes de la seva prò
xima edició. La llista està
encapçalada pel cantant
britànic James Blunt (11 de
juny), a qui segueixen dos
noms ja clàssics com els
també britànics Bryan Ferry
(20 de juny) i Alan Parsons
(30 de juny). Aquesta inicia
tiva del festival de l’estiu
barceloní d’avançar amb
tanta antelació el seu progra
ma s’ha convertit en una
tònica en la majoria de cicles,
i en aquest cas acosta a l’afi
cionat tres noms propis de
l’escena musical britànica de
característiques ben diferen
ciades. Diferents però per
fectament identificables amb
la filosofia programàtica del
festival: Bryan Ferry és tota
una referència del pop anglo
saxó des dels temps de Roxy
Music, mentre que Parsons
ho va ser de l’escena del
rock progressiu a través
de l’Alan Parsons Project,
fundat el 1975. Blunt, gene
racionalment més proper,
és popular per les seves bala

des de pop d’alt contingut
emocional. Els socis del
Club Vanguardia tindran
un 20% de descompte en
exclusiva comprant les en
trades a través d’Entradas
de Vanguardia (EDV). Ho
podran fer durant 48 hores,
des de les deu del matí de
divendres vinent 22 de no
vembre fins a les deu
del matí del diumenge
24. / Redacció

Bryan Ferry, Alan Parsons i James Blunt,
al Festival Jardins de Pedralbes 2020

MeryCuesta, premiGràffica 2019per haver
acostat la contracultura al públic general
PREMISwLa crítica d’art i col∙laboradora del suplement Cultu
ra/sMery Cuesta ha estat guardonada amb un dels deu premis
Gràffica 2019, que cada any reconeixen els deumillors perfils
de la cultura visual a Espanya. Cuesta ha estat premiada per
haver difós “la contracultura al públic més generalista i haver
la elevat a un nivell superior, combinant la serietat que com
porten els treballs d’investigació i documentació més academi
cista, però sense perdre unamica d’humor, transgressió i ex
perimentació”. A part de Cuesta han estat premiats Vetusta
Morla, Paco Roca, Hey Studio, Toni Segarra i Ruido Photo,
entre d’altres. / Redacció

LauraRosel,
nova directora
d’Ara Llibres
EDITORIALSwLaperiodista
LauraRosel és lanovadirecto
rad’AraLlibres.Es tractad’un
càrrecdenovacreació i enquè
Roselhauràdecaptar el “mi
llor talentdelpaís, però també
de la restadelmón”ennofic
ció, segonsuncomunicat. Joan
CarlesGirbéscontinuaràdiri
gintSom,editorial que inclou
AraLlibres,Amsterdam–fic
ció– i laBernatMetge, en l’àm
bitdels clàssics.Espreveu
queRosel, actualmentaCata
lunyaRàdio, compagini aquest
càrrecamb la sevaactivitat
periodística. /Redacció

ARXIU

Bryan Ferry

PANORAMA

VENDA D’ENTRADES A
entradasdevanguardia.com
15% DESCOMPTE CLUB VANGUARDIA

VENDA D’ENTRADES A
entradasdevanguardia.com
20% DTE. CLUB VANGUARDIA
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Laura Rosel

Surten a la llum els documents en llatí
més antics deCatalunya
SEGLE IXwLa col∙lecció Chartae Latinae Antiquiores, especia
litzada en el camp de la paleografia, publica els documents en
llatí més antics de Catalunya, datats al segle IX. L’obra, titulada
Chartae Latinae Antiquiores Cataloniae, ha estat feta per inves
tigadors de la UAB. En aquests tres volums s’hi inclouen dos
documents inèdits del monestir de Gerri de la Sal (Pallars) i la
identificació d’un judici presidit per Guifré el Pelós a Girona
l’any 898, un document que es pensava que s’havia perdut. Ara
mateix els documents només es poden consultar a Catalunya a
la biblioteca del monestir deMontserrat, a la Biblioteca de
Catalunya i a la biblioteca d’Humanitats de la UAB. / Redacció


