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La!teràpia!musical!sembla!una!de!les!millors!maneres!de!convertir!la!foscor!en!quelcom!
lluminós.!Si!més!no,!això!sembla!dir=nos!Ivette%Nadal!mitjançant!les!cançons!de!Tornar&a&
Mare.!El!disc!neix!finançat!des!del!micromecenatge!i!veu!la!llum!com!a!final!simbòlic!del!
procés!de!recuperació!d’un!trastorn!alimentari!superat!exitosament!per!la!seva!
protagonista.!Aquest!divendres!19,!a!les!nou!del!vespre,!la!cantautora!de!Granollers!actuarà!
a!l’Auditori!de!Barcelona!en!el!marc!del!festival!Barnasants.!
!
Tot!plegat!doncs,!sembla!fer!bo!aquell!tòpic!que!diu!que!de!les!circumstàncies!més!adverses!
sempre!neixen!obres!inspirades.!El!procés!expiatori,!la!purga!dels!dimonis!que!fan!trontollar!
el!nostre!equilibri,!sempre!esdevé!inspiradora!recepta!quan!parlem!en!termes!de!
composició!musical.!En!aquest!cas,!Nadal!ha!sabut!convertir!aquesta!experiència!en!
positivisme,!perquè!tot!el!que!es!respira!al!disc!té!un!rerefons!que!ens!dóna!embranzida,!
convidant=nos!a!gaudir!de!la!bellesa!de!les!petites!coses.!
Això!és!el!que!emanen!cançons!com!“Ànima!Meva”,!“En!aquest!parany”!o!“No!saps!el!mal!
que!em!fas”.!Aquesta!última,!triada!com!a!tall!inicial!de!l’elapé,!sembla!feta!a!mida!per!
descomprimir!tot!el!que!hi!ha!a!dins!de!cara!a!encetar!la!resta!de!l’àlbum!amb!determinació!i!
positivitat.!Una&bona&obertura&on&la&inconfusible&veu&de&Manolo&García&s’empasta&
encertadament&amb&la&de&Nadal.!A!“Un!plat!de!macarrons”!es!confirma!una!subtil!manera!
de!donar!un!cop!a!la!taula,!fent!que!les!coses!agafin!un!caire!diferent!al!disc!i!a!la!vida.!
Una&de&les&principals&virtuts&de&Tornar&a&Mare&és&la&calidesa&del&seu&so&i&l’encert&tant&en&els&
arranjaments&com&en&la&manera&de&dir&el&que&es&diu.!També!hi!contribueix!el!trio!de!
colTlaboradors,!en!què,!a!més!de!l’esmentat!excomponent!de!El#Último#de#la#Fila,!hi!
apareixen!Joan&Colomo&i&Caïm&Riba,!exponents!tots!tres!que,!generacionalment!i!creativa,!
tenen!pes!específic!dins!la!música!catalana!de!les!darreres!dècades.!
!
Un&disc&amb&ànima&folk&i&esquelet&mediterrani;&amb&un&cos&de&popErock&anglosaxó,&però&
també&amb&pinzellades&de&sonoritats&andaluses,!com!és!el!cas!de!“L’amor!meu”!i!la!seva!
sentida!interpretació!vocal.#A#Tornar#a#Mare#tot#queda#ben#fusionat,#donant#forma#a#un#
conjunt#de#cançons#personals#que#deixen#a#Ivette#Nadal#i#Roger#Pistola,#soci#d’aventures#
artístiques#i#guitarrista#(notable#feina#la#seva),#en#molt#bon#lloc.!
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Ivette Nadal

La feliç autoteràpia musical d'Ivette Nadal
XAVIER ALIAGA 04/02/2016

H

i ha en la història de la música popular molts àlbums de catarsi personal,
quasi sempre provocats per crisis sentimentals, ruptures que donen peu a
discos fonamentals com Sea change, de Beck, For Emma, forever ago, de

Bon Iver o el clàssic Rumours, de Fleetwood Mac. Més estranys són els
i!
treballs discogràfics de reconstrucció personal després d'una malaltia, un dels darrers el
retorn a l'estudi Edwyn Collins una vegada superada una hemorràgia cerebral.
El nou disc de la cantautora i poeta Ivette Nadal, Tornar a mare -un títol preciós, vaja
per davant- també ve precedit d'una història poderosa de superació, en el seu cas d'un
greu trastorn alimentari, l'anorèxia. L'artista hagué de lluitar un any contra la malaltia. I
d'aquell procés sorgí una cantant i compositora amb moltes coses a dir. Així ho
entengueren els molts micromecenes que hi van contribuir a posar en peu el disc.
Tornar a mare conté un discurs commovedor però subtil, cru i esperançat a l'hora. Els
dos primers talls, "No saps el mal que em fas" i els seus esplèndids girs i "Un plat de
macarrons" ("no vull la fi del món", hi canta), colpeixen l'oient i el preparen per al crit
commovedor d'"Ànima meva" ("negre sobre negre és tot el que ara tinc al davant"),
fragments que dibuixen, amb traços, de manera delicada, la difícil travessia.
Una temàtica conduïda a través d'un pop-folk de llocs comuns però agradós i límpid
(Nadal signa la producció artística en col·laboració amb Roger Pistola) que agafa
embranzida en l'estupenda "Si em sento sol i ple de pena". La fantasmal i musicalment
inquieta "En aquest parany" suposa un canvi de registre a ressaltar, com ara la història
continguda a "L'amor meu", un deliciós joc de miralls sobre una relació. Les boniques
"Una tela a quatre paisatges" i "Versos enllà del camí", sobre el poema de Salvador
Espriu, ens condueixen amb bon pols fins a l'esperançat final, la vigorosa i emocionant
"Tornar a mare". "Vés-hi volant, fes-ho només per tu, torna a mare", ens canta Nadal.
Ella i, en la part final, com a cloenda tendra i raonablement naïf, el seu fill, amb la variant
"torna ara, mare". Un final feliç, alliberador.

Salut i força amb Ivette Nadal
Ivette Nadal ha estat força retirada dels escenaris els últims anys per una malaltia
malauradament coneguda, l'anorèxia. El seu nou disc, 'Tornar a mare' (autoeditat),
però, assoleix una qualitat artística que denota que no només ha superat el mal pas,
sinó que ha fet un cim en qüestió de sincerar-se en unes lletres cada vegades més ben
casades a les seves melodies inspirades. Serà un disc que sortirà al desembre a partir
del mecenatge d'un verkami que encara té una vintena de dies de termini. L'estrena
oficial del disc en directe es farà al gener en el marc del festival BarnaSants.

TEXT: HELENA MORÉN ALEGRET. FOTOS: JUAN MIGUEL MORALES.
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Ivette Nadal ha lluitat contra l'anorèxia i n'ha sortit guanyadora amb un bell disc d'art
naïf que enamora: "És somiant que moc els braços com si fossin ales i així és possible
tornar a néixer", diu a la cançó que segueix la ruta de metro diària del Clot a Urquinaona,
camí del centre on anava a recuperar-se. Però evidentment com a artista que ja ha
demostrat ser amb escreix en discos anteriors, des de Guerres dolcíssimes (2008) fins
a Mestres i amics (2012), al seu quart treball, Tornar a mare, va més enllà d'aquestes
visites terapèutiques a partir d'un moment màgic: "Un dia em vaig emmirallar als vidres
del metro i vaig veure aquella nena que hi havia dins meu que volia tornar a viure i a
somriure. Volia tornar al ventre de la mare i volia tornar com a mare, perquè havia estat
uns mesos allunyada de la realitat. És un canvi de vida cap a la salut. T'has de curar per tu
mateix, com canta el meu fill al final de la cançó".

En aquest disc col·laboren en dues cançons dues bèsties musicals, Manolo García ("No
saps el mal que em fas") i Joan Colomo ("En aquest parany"). L'altre front és sempre
l'audiovisual, i aquest per ara l'han resolt de manera innovadora. Hi ha noves maneres de
fer videoclips, i Ivette Nadal està a l'última amb les noves tecnologies, tot fent un
muntatge d'imatges cedides per llicència Creative Commons al 3.0 pel director Scott
Rhea: "No tenim cap relació amb el director. El videoclip està fet amb imatges de llicència
lliure que ens interessaven molt perquè expressaven el que nosaltres buscàvem, i les vam
editar a la nostra manera per al nostre interès. Com que ens ho hem fet tot nosaltres, ens
espavilem per estar al dia tecnològicament. Busquem oferir una bona qualitat d'imatges, i
ho vam editar perquè concordés amb la música".

!

El#disco#del#día:#Ivette#Nadal#
Texto de JAVIER DE CASTRO publicado el 31 oct, 2012 en la categoría El disco del día, Rockola

“Deambulando por ritmos diversos como el rock, el pop,
el reggae, el sonido grunge o la propia canción de autor,
ha logrado que todo encaje como un rompecabezas bien
resuelto y destelle luz de idéntico fulgor”
Ivette Nadal
“Mestres i amics”
AUTOEDICIÓN (VERKAMI)
Texto: JAVIER DE CASTRO.

De entre las cantautoras en lengua catalana de
última generación, quizá sea Ivette Nadal la
más atípica de todas ellas. Y es que la
cantante, guitarrista y compositora de
Granollers se mueve por unos territorios
expresivos y una formalidad un tanto
lejanos de los cánones habituales de la canción de autor de nuestro país,
asemejándose más a esa clase de creadoras anglosajonas recias y poderosas tipo Bonnie
Raitt o Lucinda Williams que, pongamos por caso, a artistas de toda la vida como María del
Mar Bonet, Guillermina Motta y Marina Rosell o gente también del Principat, aunque
mucho más joven que aquellas, como María Coma, Silvia Pérez Cruz, María Rodés o
Meritxell Gené, todas de sonoridad bastante reposada.
Para que se me entienda mejor, no hablo de su sensibilidad en cuanto a los textos que canta
o recita, una variada y hermosa poética propia o ajena muy bien escogida, ni tampoco a su
musicalidad, bastante alejada, sin duda de la de todas esas artistas que acabo de enumerar.

A mi juicio, la diferencia estriba en unos dejes interpretaticos propios
diferenciales; una manera de comunicar contundente, profunda y convincente
que sorprende muy gratamente tanto en disco como en sus presencias en
directo. Ivette, no cabe duda, es menuda en su aparencia física pero demuestra saber
agrandarse cuando surge en su interior esa artista segura de sí misma y arrebatadora, capaz
de tocar con su arte la fibra del oyente discófilo o la del espectador que atrae a sus
conciertos.
Tanto su disco de debut, “Guerres dolcíssimes” (2008), como “A l’esquena d’un elefant”
(2010), la colección de canciones con la que logró auténtica visibilidad, como este “Mestres
amics” recién acuñado, han visto la luz en formato de autoedición. El último, más ambicioso
artísticamente y en presentación que sus antecesores –añade al álbum musical propiamente
dicho un DVD conformado por un videoclip en tres dimensiones de ‘Calaix de dalt’ y por un
documental en alta definición en el que aparecen los poetas a los que se ha musicado
dialogando con la propia artista– se ha apoyado en el sistema de mecenazgo Verkami
gracias al cual muchos solistas y bandas de nuestro país están logrando sacar adelante en
soporte tangible sus trabajos pasando definitivamente de la industria discográfica que vive
una situación cada vez más pírrica.
Producida por Jordi Busquets, guitarrista de enjundia por haber currado junto a craks como
Quimi Portet o Albert Pla, la grabación desvela la pasión y admiración de Ivette por un
puñado de poetas de las últimas tres o cuatro décadas que han ido surgiendo a lo largo de
sus veintipocos años de vida. Textos musicados MA-RA-VI-LLO-SA-MEN-TE de
poetas y maestros de vida y actitud para ella, como Joan Vinuesa, Víctor
Sunyol, Francesc Garriga, Anna Aguilar-Amat, Santi Montagud o Enric
Casasses, se suman a varios suyos propios pero que no desmerecen del conjunto en
absoluto, en un disco que –lo confieso sin ambajes– se está convirtiendo en el mío de
cabecera desde el verano a esta parte porque, de verdad, es que no me canso de escucharlo.
De una variedad temática notable (incluye desde canciones de cuna hasta sones de duelo,
textos de marcado carácter ideológico, vivencias personales o, incluso, una especie de
réquiem), el envoltorio musical que lo define no atiende en conjunto a ningún ropaje
unificador concreto, deambulando por ritmos diversos como el rock, el pop, el
reggae, el sonido grunge o la propia canción de autor, aunque su protagonista
ha logrado que todo encaje como un rompecabezas bien resuelto y destelle luz
de idéntico fulgor.
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DISC XAVIER CASTILLÓN
Ivette Nadal
Representa el sector
més poètic de la nova
cançó d’autor en
català. MARC PUJADAS

MESTRES
I AMICS
Ivette Nadal
Discogràfica:
Autoeditat
Preu: 12 euros (CD
i DVD) al web
ivettenadal.com.
També s’hi poden
comprar els seus
dos discos anteriors
per 10 euros
cadascun o tots tres
discos per 30 euros.

Poesia amiga
Ivette Nadal ha musicat poemes de Víctor Sunyol, Joan Vinuesa, Francesc Garriga, Anna Aguilar-Amat,
Enric Casasses i Santi Montagud en el seu tercer disc, ‘Mestres i amics’, produït per Jordi Busquets

M

estres de poesia i amics de vida: així presenta Ivette Nadal (Granollers, 1988) els poetes que han
aportat versos al seu tercer disc, Mestres i
amics: un ambiciós projecte autoeditat que
complementa el CD amb un DVD que mostra “converses de cafè” entre la cantant i els
seus poetes amics, per saber “què en pensen
de la cançó i de la poesia”. Els poetes als quals
Ivette Nadal ha musicat en aquest treball
són Víctor Sunyol, Joan Vinuesa, Francesc
Garriga, Anna Aguilar-Amat, Enric Casasses i Santi Montagud. A més, el disc també
inclou altres cançons amb textos d’Ivette

Nadal, una cantautora que sempre ha cregut
que “la cançó i la poesia haurien d’anar molt
lligades, tot i que està bé que cadascú tingui
el seu propi llenguatge”.
Ivette Nadal havia publicat fins ara els discos Guerres dolcíssimes (2008) i A l’esquena
d’un elefant (2010) i el poemari Camí privat
(2009). També en els seus concerts ha recitat
habitualment poemes entre cançó i cançó.
Per tant, Mestres i amics és una obra plenament justificada dins la seva trajectòria, tot i
que ella és plenament conscient que no ha
triat el camí més fàcil dins del món de la música: “Si musiques poesia, ho fas per amor a

l’art... i a la poesia. I perquè hi creus. Personalment, crec que la poesia no hauria de ser
mai una barrera per accedir al públic, però
és evident que les grans empreses no hi veuen una via gaire rendible i amb futur, comercialment parlant. Però jo sóc tossuda...”
Ivette Nadal ha gravat aquest disc amb
una sòlida banda que, a més de la seva veu i
la seva guitarra acústica, inclou també les
guitarres –elèctrica, acústica i espanyola– de
Roger Pasqual, el baix de Lluís Riera i la bateria i les percussions d’Eloi Lòpez. En directe, Ivette també vol presentar les cançons de
Mestres i amics amb tota la banda i un so

EMERGENTS GUILLEM VIDAL

Free Fall Band:
jovenalla ‘pop’
Concert
a Vic
Ivette Nadal
presentarà en
directe ‘Mestres i
amics’ amb la
seva banda el
divendres 16 de
novembre al
Casino de Vic, a
les 10 de la nit.
Les entrades
costen 8 i 10
euros.

“una mica més rocker”. En aquest punt
s’intueix també la influència del seu nou
productor, el guitarrista Jordi Busquets,
que ha tocat amb Quimi Portet, Gerard
Quintana, Sapo, Cranc, etc.
“Aquí trobem cançons i poemes de bressol, de dol, rèquiems, versos amb vocabulari lliure, d’ideologia anarquista, i també
temes propis sense passar res pel filtre, a la
intempèrie del bé i del mal, cançó d’autor a
ritme de reggae, grunge, rock i pop, amb un
vocabulari més desenfadat, una consciència menys racional i una aposta per registres més enèrgica, musicada per a tots els
públics. Visca la llibertat! Que visquin els
poetes!”, s’afirma en el text de presentació
del nou disc d’Ivette Nadal.
Mestres i amics inclou Cançó de bressol
per un osset de peluix, un tema basat en un
text no publicat de Víctor Sunyol –en
aquest cas no es tracta d’un poema–, que va
ser professor d’Ivette Nadal quan estudiava
el batxillerat i al qual la cantant va demanar
justament alguna cosa inèdita. “Em costa
separar la persona de la seva obra poètica:
m’ha d’atreure tot el conjunt.” ❋

Quatre mataronins d’entre 19 i 21 anys
comparteixen un dels grups que més
expectació han generat aquest 2012

F

a poc més d’un parell d’anys, va caldre convèncer
l’encarregat de seguretat del Sidecar perquè deixés
entrar un menor d’edat al soterrani de la plaça Reial. No va ser, en tot cas, massa difícil, ja que el nano era un
dels músics que, mesos abans, havia provocat que l’escriptor i melòman Kiko Amat enviés correus a dojo cantant les
excel·lències de la banda i que, aquella nit, havia d’oferir
un concert esperat impacientment per una comunitat
pop local que feia dies que no parava d’escoltar una maqueta amb quatre cançons que, a MySpace, treien fum.
The Free Fall Band, quatre mataronins d’entre 19 i 21 anys
que alternen la seva devoció pel pop més delicatessen amb
estudis de medicina, farmàcia, informàtica i escenografia,
es van fer majors d’edat mentre tocaven en festivals com
ara el Faraday i el PopArb i participaven en concursos com
el Demoscopicas o el Villa de Bilbao (en què, l’any passat,
van ser proclamats guanyadors en la categoria de poprock). Ara, el seu disc de debut, Elephants never forget, amb
deu intents per trobar la cançó de pop perfecta i producció de Miqui Puig, els ha permès registrar en les primeres
setmanes d’estar a les botigues unes xifres de vendes gens

menyspreables en els temps que corren i a la vegada refermar-se en la filera de grups debutants que s’espera que la
facin grossa.
“Vam començar, com tanta altra gent, amb aquells recopilatoris blau i vermell dels Beatles, i a partir d’aleshores, instigats per en Miqui Puig, que no ha parat de recomanar-nos coses, vam anar investigant i descobrint més
artistes, com ara els Zombies [la portada d’un disc dels
quals, Odessey and oracle, ha inspirat la d’Elephants never
forget] o Jonathan Richman [a qui versionen sense excepció en directe i a qui, fa uns anys a l’Apolo, es van quedar
amb ganes de veure... perquè eren menors d’edat]”, afirmen. “La nostra genètica diu que ens agrada el pop”, conclouen. “El pop és una música que ens dóna una lliçó en
cada cançó.” L’ombra de Puig, que es va interessar per la
banda després de rebre el sembla que ja famós correu electrònic d’Amat, és allargada. “Ens ha ensenyat a no tenir
por del que fèiem”, reivindiquen. “Si hem pogut trobar el
nostre camí ha estat sobretot gràcies a ell.” ❋
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Miqui
Puig, a
l’ombra
L’excantant de Los
Sencillos va
descobrir la
maqueta de The
Free Fall Band i es
va oferir a
produir-los el seu
disc de debut
i editar-lo
mitjançant la seva
discogràfica: LAV
Records.

The Free Fall
Band acaben de
publicar el seu
disc de debut:
‘Elephants never
forget’
DANI CANTÓ

Barcelona, 22 de Juny 2013

Ivette Nadal, poesia i cançó
en clau de rock
David Morlà / 10.05.2013

Ivette Nadal acaba d’editar el disc ‘Mestres i amics’. També ha guanyat el 3D Film&Music
Fest de Barcelona amb el videoclip de la cançó ‘El calaix de dalt’. David Morlà conversa
amb Ivette Nadal.

Ivette Nadal | Foto: Marc Pujadas.

Malgrat els moments difícils que vivim i les dificultats de tota mena per les quals passa el nostre
país, la cultura catalana es troba en un bon moment i són molts els projectes que afloren arreu. En
el camp de la música o la literatura, per exemple, estem vivint una època de creativitat i qualitat
excepcional. Arreu sorgeixen propostes de gran valor que malden per ser conegudes i
reconegudes. Sovint, però, el viatge se’ls fa llarg i feixuc. La lluita constant i diària i el poc -o nulsuport institucional i de mitjans forma part del veritable periple amb el que s’han d’enfrontar cada
dia molts joves –i no tan joves- que aposten per la cultura com a mode de vida. D’entre les moltes
propostes existents vull destacar la cantant i poeta granollerina Ivette Nadal.
Ivette Nadal (Granollers, 1988) és una de les veus més interessants i potents del panorama musical
català actual i un dels talents d’aquest país que mereixen un reconeixement més ampli. Ja fa temps

que lluita per fer-se un lloc en aquest complex i difícil món amb una proposta que uneix música i
poesia, un camp, diu, en el que hi ha un buit que cal reivindicar. Ivette Nadal és cançó i poesia,
poesia i cançó. I no sap imaginar una cosa sense l’altre. Canta el que escriu i escriu per cantar.
Una conjunció d’arts que conflueixen en una sola veu que captiva des del primer vers, des del
primer acord. Passió per la poesia i una veu encisadora havien de donar -com no podia ser d’una
altra manera- els seus fruits en una proposta de gran qualitat artística i humana. Ivette Nadal es
despulla en una proposta personal que utilitza la paraula justa i sincera per vestir melodies que
penetren en l’ànima més profunda. L’Ivette escriu, composa, canta i recita. I tot amb una
senzillesa que no deixa ningú indiferent. La seva aparent fragilitat contrasta amb una proposta en
to rocker a través de la qual ens presenta el seu últim treball discogràfic.
Fins avui ja ha editat tres discos i un poemari. El seu últim treball és una aclucada d’ulls als seus
“Mestres i amics”, els poetes -mestres i alhora amics- que han influït d’una manera o una altra en
la seva vida. Victor Sunyol, Enric Casasses, Santi Montagud, Anna Aguilar-Amat, Francesc
Garriga i Joan Vinuesa són els noms dels poetes que ha musicat. El disc, finançat en part gràcies
al micromecenatge, inclou també quatre cançons signades per ella mateixa. I tot plegat
s’acompanya d’un DVD amb el videoclip de la cançó “Calaix de dalt” en 2D i en 3D (que va
guanyar el concurs 3D Film & Music Fest de Barcelona) i unes entrevistes als esmentats poetes. A
banda Ivette Nadal ha posat la seva veu en discos de l’Eduard Canimas o del Manolo García i ha
col·laborat en diferents reculls poètics i discos col·lectius.

Ivette Nadal en concert | Foto de David Morlà

Ens trobem amb Ivette Nadal en un local emblemàtic de Granollers. Un cafè sol i un tallat. Parlem
distesament del seu projecte, la seva trajectòria, el passat, el present i el futur. Som-hi.
David Morlà: Quan vas començar a endinsar-te en el món de la música i la poesia?
Ivette Nadal: Als tres anys vaig començar a estudiar piano clàssic i cap a l’adolescència ja em
vaig interessar més per la música moderna. Paral·lelament vaig començar a anar a recitals de
poesia i a escriure. La primera cançó la vaig escriure quant deuria tenir 14 anys i es deia “El mar i
tu”, jo crec que encara no havia estimat mai però era de desamor.
DM: Com neix el teu projecte?
IN: Vaig començar a escriure poemes i a musicar-los. Ho feia a casa, per mi, sense cap més
pretensió. Un dia em van demanar si volia cantar les meves cançons en un local i hi vaig anar.
Aquest primer recital el recordo molt, va ser a Cànoves i Samalús i, com aquell qui diu, em van
convidar a lligar una estona de cançons i poemes. A partir d’aquell dia vaig notar que allò
m’omplia i que el que em donava llum després de la foscor de composar cançons era ensenyar-les.
Arrel d’aquest concert em van anar sortint actuacions per diferents bars i locals propers en format
acústic. Inicialment tot va ser molt inconscient. Si ho hagués pensat massa potser no ho hauria fet
mai.
DM: Vas tenir algun impediment quan vas decidir dedicar-te a cantar sent tant jove?
IN: No, sempre havia estudiat música i a l’escola ja era una persona rara, amb costums rars, amb
una personalitat molt clara des de molt petita. A casa meva em van recolzar molt i va ser una sort
perquè no és fàcil dir-li a un fill que agafi una guitarra i surti a cantar perquè saps que és molt
difícil i que probablement allò no funcionarà. En aquest sentit sempre he tingut molt recolzament.
DM: Tant a l’hora d’escriure com de compondre cançons tens alguns referents que t’hagin
influenciat?
IN: En el camp de la poesia m’agrada molt l’Enric Casasses per exemple. M’agraden més els
poetes vius perquè els puc conèixer i entendre més la seva obra i la seva personalitat. Tot i que
també llegeixo altres autors més clàssics. En el camp musical d’adolescent escoltava molt la
música en català que tenia més a l’abast com Sopa de Cabra, per exemple. Després m’ha agradat
molt Adrià Puntí o Antonio Vega, més com a cantautors.
DM: Com et definiries? Cantant i poeta?
IN: Crec que els dos títols són difícils d’aconseguir i de mantenir. Et diré que la poesia i la música
em fa la vida més agradable i màgica i per això m’hi vesteixo cada dia que puc.
M’agrada molt la poesia i en el meu projecte hi ha la intenció que les lletres siguin importants i
treballades. Això no agrada a tothom ja que la poesia segueix sent molt minoritària i en sóc molt
conscient però ho vull seguir reivindicant. Penso que és molt interessant barrejar música i poesia i
crec que actualment hi ha un buit en aquest camp, encara que cada cop hi ha més propostes
d’aquest tipus. M’interessa el vessant de cantautor i el fet de fer cançons a través de la poesia.

DM: Que intentes transmetre amb els teus textos?
IN: M’agrada que el que explico siguin coses que m’han passat de veritat encara que a l’hora
d’escriure-ho també hi poso literatura i puc exagerar més unes coses o unes altres. Sempre ha anat
en paral·lel al que em passava a mi en aquell moment.
DM: El fet que les teves lletres tinguin sempre un punt de melancolia o tristesa és
intencionat?
IN: No, una mica jo soc així, més profunda potser. Si que és veritat que arrel d’haver tingut un fill
vaig tenir ganes d’escriure coses més positives i intentar transmetre més vida i en el segon disc ja
es nota. En l’últim disc encara tenia ganes de fer-ho tot més deixat anar i crec que és menys tímid,
més conscient.
DM: Et veus escrivint sobre temes més polítics o socials?
IN: Aquest darrer disc he intentat que no fos tant personal i per això he musicat textos d’altres
autors que expliquin coses diferents per intentar allunyar-me una mica d’aquesta actitud més
melancòlica i profunda dels dos primers discos i donar-li una mica més de llum. Al mateix temps
son autors amb els quals m’hi sento també identificada. Igualment no em veig parlant de política,
però potser si de temes més socials o universals.
DM: Amb 19 anys vas enregistrar el teu primer disc “Guerres dolcíssimes”. Com et vas
decidir a fer aquest pas?
IN: Va ser una decisió i una aposta que no sabíem ben bé com aniria. En principi el disc el vaig
enregistrar per mi, no sabia si allò interessaria a algú o no. Sortosament, però, va sonar molt per la
ràdio -sobretot per iCatFM- i això va fer que la gent em comencés a conèixer. En aquest sentit
vaig tenir molta sort.
DM: En aquest primer disc ja vas comptar amb la producció del Toni Xuclà.
IN: Penso que quan fas alguna cosa no et pots sentir mai malament d’haver-la fet i en aquest sentit
volia fer-ho bé des de bon principi. Coneixia al Toni Xuclà i li vaig encarregar a ell el projecte.
DM: També vas editar un poemari: Camí Privat.
IN: El “Camí Privat” va ser compost al mateix temps que el disc “Guerres dolcíssimes”. De fet va
ser amb la suma dels dos projectes com vaig començar a encaminar els directes combinant cançó
amb poesia. “Camí Privat” és el primer recull autoeditat sota l’ajuda de la fàbrica de les arts
RocaUmbert de Granollers. Abans vaig escriure “Els mots d’en Víctor”, però “Camí Privat” són
els primers versos que he escrit amb més rítmica i que he llegit en públic.
DM: Segueixes escrivint? Tens pensat editar més poemes?
IN: Quan escric em demano molt més, més temps, més lèxic i més històries. He acabat un nou
poemari que ara estic intentant fer moure per concursos, l’any que ve toca ensenyar poemes nous.
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DM: Tornant als discos, quina diferència hi ha entre el primer i el segon disc?
IN: “A l’esquena d’un elefant” volia que fos més rocker. No m’havia agradat que m’etiquetessin
nomes de pop, creia que tenia una visió musical i de lletra més amplia, però al mateix temps havia
de provar-ho, i aquest va ser el primer trencament amb la més puresa i, sense perdre el que havíem
començat amb “Guerres dolcíssimes”, al segon disc intentava fer una mica més de soroll amb la
paraula i la música.
DM: Finalment has editat “Mestres i amics” on, per primera vegada, musiques poemes
d’altres, a banda de signar, també, algunes cançons pròpies.
IN: Tenia ganes d’arriscar-me, de treure més caràcter, sobretot musicalment però també de
discurs. També se’m qüestionava molt el fet de combinar poesia i cançó als concerts si això era de
caràcter minoritari, i vaig voler ensenyar els mestres i amics que m’han portat al meu projecte i en
aquest món.
DM: Arran d’aquest disc vas enregistrar el videoclip de la cançó “Calaix de dalt” que va
guanyar el concurs 3D Film & Music Fest de Barcelona.
IN: Si, va ser divertit i diferent. Amb Produccions Planetàries de Granollers se’m va plantejar la
possibilitat de modernitzar un videoclip i oferir la nova tecnologia, és el primer videoclip en català
que s’ha fet en 3D.
DM: Has tingut algun problema d’acceptació a l’hora de musicar poemes d’altres poetes?
IN: Jo fins ara era contrària a musicar poemes que no fossin meus. Pel poeta un poema és com un
fill i si intenta interferir massa en el teu procés et pot distreure i al final ja no és una cançó teva
sinó un poema que ha acabat musicant el mateix poeta. Penso que, tot i que és totalment lògic que

el poeta vulgui dir-hi la seva, si et deixen musicar, t’han de deixar fins al final i no posar-se en el
procés de creació. En aquest sentit no he tingut cap problema, tot i que algun m’ha costat més que
un altre.
DM: Aquest projecte el presentes en format de banda de rock. Et veus fent algun altre tipus
de música o creus que et rock és el que t’escau millor?
IN: Ara per ara amb el rock m’hi trobo a gust, tot i que el projecte anirà evolucionant segons el
que vagi vivint i no em fa por cap estil de música. Una altra cosa serà que la meva veu hi encaixi o
no però això ja ho aniré descobrint. El rock és la música que m’agrada. Tot i que quan composo
no ho faig pensant en cap estil concret, si que m’agrada que les cançons tinguin una tornada, que
la gent les pugui cantar, que puguin sonar a la ràdio i per això penso que el pop-rock és una bona
fórmula per poder arribar, segurament, a més gent tot i que en el projecte hi domini la poesia i
tingui un caràcter més personal.
DM: Creus que amb la formació clàssica de veu i guitarra és més difícil arribar al públic i
per això t’acompanyes d’una banda?
IN: Sola és més difícil i has de dominar molt més la guitarra. Ho he fet molt temps. És molt maco
i molt sincer però també és molt minoritari i tenia ganes de poder arribar a un públic més ampli,
per això vaig apostar per la formació de banda de rock. Encara que suposo que també seguiré fent
actuacions sola amb la guitarra.

DM: El mercat musical et tracta bé?
IN: Al principi vaig tenir molta sort que em punxessin sovint a la ràdio i això em va anar bé per
començar. Ara, en referència a la crítica o la implicació de les empreses ja és més complicat. A
nivell d’empreses sembla que no encaixo amb ningú i no m’hi entenc. I les poques vegades que hi
he tingut contacte no ha acabat bé. Suposo que és perquè és un projecte que no mou diners, no
mou masses i això no interessa. De moment jo segueixo tirant endavant el projecte amb mitjans
propis i el temps dirà.
DM: Actualment hi ha moltes persones que engeguen projectes. Creus que hi ha lloc per
tothom?
IN: Jo crec que hi ha lloc per quatre. Hi ha molta gent que pot fer música però són molts pocs els
que realment poden viure bé de fer música. Crec que hi ha poc públic i les empreses que aposten
per la música en català defensen els pocs projectes que realment els son rentables. I no sé si el
públic n’és molt conscient d’això. Els músics arriben on arriben no només per la quantitat de
públic que va als seus concerts sinó també pel recolzament mediàtic que poden tenir i els mitjans
que tenen a l‘abast.
DM: Malgrat la teva joventut has fet molta feina ja: tres discos, un llibre, un fill…

IN: En els temps que corren sembla que sigui clàssic tenir un fill i començar un projecte i penso
que és justament el contrari, avui en dia és molt més difícil emancipar-se, tenir un fill, etc. Jo sóc
molt tossuda i quan tinc una cosa al cap sempre lluito per aconseguir-la, pel que em sembla a cada
moment independentment de si toca o no toca. Sempre dintre d’una racionalitat i pensant-ho bé
però faig les coses perquè les sento, no perquè toquin.
DM: Has fet cançons per al teu fill?
Inconscientment si, en l´últim disc hi ha una cançó de bressol, per exemple, però
intencionadament no n’he fet cap. Encara que el projecte sigui molt personal això ho separo una
mica de la meva vida a nivell de realitat.
Escenaris grans o petits?
Ni una cosa ni l’altra. Per mi seria molt fàcil actuar en un lloc molt gran on gairebé no veus la cara
de ningú però realment el meu projecte està pensat per escenaris mitjans on poder actuar
acompanyada d’una banda. En llocs petits també és difícil i més arriscat tot i que curteix més.
En els teus concerts combines les cançons amb el recitat de poesies i això ja és marca de la
casa. Ho seguiràs fent?
Cada cop recito menys perquè crec que a la gent li costa més entendre-ho i els des-ubico una mica.
Intento que els poemes que trio aquella nit siguin el màxim de potents perquè arribin més a la
gent. Abans llegia molt més però el projecte s’ha anat reconduint i m’interessa que la gent que ve
als concerts se senti a gust i no es despisti i per això ho dosifico més.
El fet de tenir contacte amb músics reconeguts (Toni Xuclà, David Rosell, Cris Juanico,..)
t’ha ajudat de cara a la teva projecció?
En general a la gent del sector no li agrada, no ho entén. Creuen que tens molts padrins però són
uns padrins cars, en el sentit que, per exemple, al Toni Xuclà jo l’he contractat per fer una feina
com qualsevol altre. En certa manera m’ha anat malament tenir aquests contactes des de tant jove,
sense ser ningú. Ha ajudat potser per entrar a les ràdios però a nivell de la gent del sector no tant.
En canvi, pel camí m’he trobat a gent que no m’esperava com el Manolo García. Vaig col·laborar
en el seu últim disc i els mitjans de comunicació catalans no se’n van voler fer ressò pel simple fet
que el projecte era en castellà. És curiós, si més no, quan mai cap corista ha participat en un disc
seu i la primera vegada que ho fa és amb mi. Penso que hauria d’haver tingut mes ressò tot plegat.
Estic segura que si ho hagués fet algú altre s’hagués donat a conèixer més. A més va ser una
col·laboració que es va fer sense cap empresa pel mig, no es va fer per diners sinó per il·lusió i sap
una mica de greu que passi desapercebut.
David Morlà: El fet d’estar activa a les xarxes socials ajuda a arribar a més gent?
Ivette Nadal: Si, i més si no tens una empresa de management al darrera. Has de ser el màxim de
proper amb la gent i estar activa al facebook, al twitter i altres xarxes ajuda a mantenir aquest
contacte. En l’últim any he guanyat molta gent que ara em segueix pel facebook, per exemple, i
això és a base d’estar-hi a sobre, d’intentar penjar coses originals, etc. I per altra banda estem
intentant cuidar molt el disseny de la pàgina web, el disseny dels CDs, la imatge de tot plegat.

DM: A més, ara ofereixes els teus discos gratuïtament a través de la xarxa.
IN: Són moments difícils, i sense gaire estructura és difícil arribar a la gent i als llocs. Tots sabem
que allò que sona o allò que es recolza és sovint perquè darrera hi ha molts interessos perquè surti
i funcioni. Quan t’ho recolzes tot tu arribar als llocs és molt difícil i, més que portes, hi ha murs.
Veient que ara mateix el cercle en català era molt minoritari, vaig decidir que ja que havia anat
tant bé el Verkami i que els que confiaven amb mi ja m’ho havien fet arribar, ara era el moment de
regalar-ho perquè pogués arribar al màxim de gent possible.
DM: Per acabar, com està anant la gira de presentació del “Mestres i amics”?
IN: De moment hem fet bastants concerts. Falta que la gent respongui més, que vingui més gent
als concerts, però en general estic contenta. Crec que faré concerts amb banda fins al setembre i
després farem una aturada i veurem cop a on seguirà el projecte. Aquest ha estat un any molt
difícil, les actuacions que he fet pràcticament me les he buscat totes jo i no sé que passarà a partir
d’ara. Tinc ganes de seguir fent coses però després de l’estiu serà un moment decisiu per veure
cap a on anirà tot plegat.
Ivette Nadal està de gira per diferents espais del país presentant els seus “Mestres i amics” i
dalt de l’escenari s’acompanya de Roger Pasqual (Guitarra elèctrica, acústica, espanyola i
veus), Lluis Riera (Baix) i Eloi López (Bateria i percussió). A través de la seva pàgina web
podeu consultar l’agenda d’actuacions i, entre d’altres, descarregar-vos els seus tres discos
(www.ivettenadal.com).

David Morlà
@DavidMorla
davidmorla.cat
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Cultura
DINS EL CIRC ITINERANT

LA JOVE CANTAUTORA IVETTE NADAL PRESENTA EL SEU SEGON DISC ‘A L'ESQUENA D'UN ELEFANT',
AMB LLETRES POÈTIQUES I UNES GUITARRES PROTAGONISTES

A l'esquena d'un elefant
02/01/11 02:00 - BARCELONA - DAVID CASTILLO

De la mateixa manera que quan va aparèixer Núria Martínez alguns van parlar del petit
Rimbaud, la incursió d'Ivette Nadal amb la seva guitarra i els seus versos, ha fet que els
aficionats del sector underground de la nostra cultura l'hagin anomenat la nostra Patti
Smith. Podria semblar exagerat, però l'autenticitat, la força i la delicadesa d'Ivette, la
relacionen directament amb la cantautora nord-americana. Ivette es juga la vida en cada
acord i ha de lluitar amb el repte d'uns mitjans que neguen gairebé sempre l'espai a la
cultura que es fa des de la base, des de la creativitat independent. Quan els músics
peguen fort, aleshores s'hi apunten, però no seria més fàcil ajudar-los simplement
ensenyant el que fan? Estrany país en què tothom presumeix de nacionalisme de cara
enfora, però passen de tot quan s'ha de fer país.

“Musicalm ent vivim un m om ent
potent d'oferta, però no tot arriba
de m anera igualitària”

Notícies de ...
Barcelona

Fa pocs mesos es presentava Camí privat, el seu primer poemari. Ara acaba de sortir A l'esquena d'un elefant, un disc interessant amb
una banda de luxe amb Toni Xuclà i David Rosell al capdavant, i col·laboracions com la de Gerard Quintana, un dels referents d'Ivette. En
un terreny tan crematístic i efímer com el de la música, accepta el nou treball com a doble repte: “Fer un segon disc sempre és difícil, és
un repte continuar sent el que es podia intuir d'un mateix. Les persones canviem, vivim històries i etapes diferents, i això fa que ho
modifiquem en la manera de dir, en el to i en l'estil”.
La maternitat és una altra de les constants d'aquest treball, que té una lluminositat especial, que s'explica en cada tema, i que inclou la
versió d'un poema de Joan Brossa: “Malgrat mirar d'una manera diferent que en l'anterior disc, vaig gestar A l'esquena d'un elefant al
mateix temps que gestava el meu fill, i és per això que em sembla que hi predomina una estabilitat emocional i de timbre que normalment no
tinc. El procés de composar aquestes cançons també va ser agradable, la tristesa havia agafat una seguretat que em va fer posar nom a
realitats –unes més crues i altres més boniques– tal com són, i no amb metàfores”.
Els deu temes, d'entre dos i tres minuts de durada cadascun, apel·len als sentiments i a les sensacions de la vida quotidiana, recreacions
de moments que s'escapen, equívocs de l'amor i de la creativitat. Quan li pregunto com separa els àmbits de la poesia i la música explica:
“El fet que combini als recitals i als discos poemes i cançons no és provocat, fins avui ha estat la meva manera de resoldre'm i salvar-me
a mi mateixa. Hi ha sentiments que m'estimo més llegir, i altres que em veig més en cor de posar-hi música. Aquest és el discurs que
també utilitzo, tant als directes com en els meus discos”. La combinació de la veu clara i el protagonisme de les guitarres fan que el disc
es pugui escoltar a qualsevol hora del dia. Ivette ens explica històries de manera melòdica, aconseguint un resultat d'una gran bellesa,
resplendent.
Sobre les dificultats que paradoxalment viu el món de la cultura catalana, la jove creadora ho té clar: “Musicalment vivim en un moment
molt potent d'oferta, però no tot arriba d'una manera igualitària, ni en la promoció ni en la publicitat. Hi ha estils que tenen molta tirada,
sobretot les coses que es cuinen a Barcelona. Als que no som del centre i busquem vies diferents ens costa trobar recolzament. L'altre
món que m'enamora, el de la poesia, viu un gran moment. Tenim poetes actuals que passaran a la història”.
Si volen escoltar com sent i s'expressa la nova generació no dubtin en donar l'oportunitat a Ivette Nadal. M'ha recordat els primers discos
de l'Ovidi, Serrat, Llach, Bonet, Raimon i companyia. Amb versió folk-rock. Val la pena.
Darrera actualització ( Diumenge, 2 de gener del 2011 02:00 )
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Els camins privats d'Ivette Nadal
Mirador
10/05/10 00:00 - DAVID CASTILLO

Cantautora i poeta, Ivette Nadal és un dels grans al·licients de l’aparentment pansit panorama de la nostra cultura. Està consolidant el
seu destí sense necessitat de medalles ni pantalles. Si la Ivette volés en el temps i tingués l’oportunitat d’arribar als anys seixanta, estic
segur que seria al costat dels grans: Serrat, Raimon, Llach, Bonet, Riba... En aquest moment estrany, amb tot l’aparell mediàtic i burocràtic
donant al català un suport que l’enfonsa, una aposta d’algú amb la seva guitarra i el bolígraf queda minimitzada.
La Ivette m ’envia un llibre de poem es m agnífic, Camí privat: puntualitzacions sobre les derives quotidianes, visions de la natura,
imatges disperses sobre el caos... L’he tingut per casa i m’ha ajudat com si fos un llibre dels clàssics. La Ivette té la virtut de mirar la
realitat sense deformar-la filològicament, una mena de puresa per dir-nos: “Podríem guardar la nostra història; així, amb el temps, fer-ne
una infusió. L’amor, amor, cal beure-se’l amb precaució”.
En el terreny de l’aforism e i l’epigram a és divertida i lírica. En l’apartat final, influenciada per Kafka, ens envia una sèrie de
consells, per abans o per després de l’esperança: “És consolador l’odi davant la desproporció del món”, “Creure en l’amor no vol dir que
aquest existeix. És, doncs, un acte estúpid de fe” o “M’has ensenyat a dubtar del qui no dubta”. Triïn el que prefereixin i si s’acosten al
llibre, en trobaran molts més.
Darrera actualització ( Dissabte, 4 de setembre del 2010 05:14 )

Ivette Nadal: un camí privat per un nosaltres
Helena Morén Alegret, Barcelona [L'ACCENT 165]
Dimarts, 10 de novembre de 2009 12:55

>> La ressenya de la quinzena: Camí Privat

Si sortiu de l'estació de Sants veureu (si no l'han esborrat quan hi passeu) a la plaça dels
Països Catalans una pintada que diu: 'Apaga la tele i llegeix un poema'. Aquest article parla de
poesia i una bona manera de començar és llegir Ivette Nadal.

Curiosament el primer text en el seu recent poemari Camí privat (Roca Umbert, 2009) està
escrit a l'estació de Sants, el 9 de setembre de l'any 2006. Diu l'inici: 'Camí privat./ I vas dir-me:/
és per a nosaltres.' Perquè, com em va dir un cop Jesús Lizano: "la poesia és individual i és
social" (Illacrua, núm.98, abril 2002).

Ivette Nadal va sorprendre tothom quan amb només vint anys va presentar el seu disc de
debut, Guerres dolcíssimes (Aumón, 2008). Tot i la seva joventut, Nadal ja havia aparegut com
a artista en l'escola itinerant Campus Rock del festival Senglar Rock i va aprofitar les cançons
que hi va composar, l'experiència i la xarxa creada (Toni Xuclà, David Rossell, Cris Juanico)
per facturar un primer disc amb una poètica pròpia i una veu encisadora i personal. Ivette Nadal
durant aquests últims anys ha combinat la seva faceta de cantautora amb la de poeta; com a
tal, ha fet diversos recitals sola i compartint escenaris amb Enric Casasses, Blanca Llum Vidal,
Joan Vinuesa o Gerard Quintana, i ara, a l'espera d'un segon disc que apareixerà el gener de
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Ivette Nadal: un camí privat per un nosaltres
Helena Morén Alegret, Barcelona [L'ACCENT 165]
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2010, acaba de publicar aquest llibre disc anomenat Camí privat.

La veu d'Ivette Nadal la podem llegir i escoltar a Camí privat. En paper, el recull de poemes
tenen tan sols la música dels mots i de l'ànima que hi ha posat. Tot i l'errata a la contracoberta
del llibre (que diu incloure el disc Guerres dolcíssimes) el que trobarà el lector al CD són deu
poemes (de la quarentena del llibre) recitats per la poetessa de Granollers.

El primer poemari publicat d'aquesta cantautora es presenta amb pròleg de Víctor Sunyol, que
hi diu amb encert: "L'interès d'Ivette Nadal per conèixer i establir els territoris i els límits de la
poesia i la cançó, no és nou. Fa anys que es mou entre els dos móns i que té aquesta inquietud
de coneixement, i hi ha treballat; i ho ha fet des del lloc precís: des de la certesa que no hi ha
punt d'arribada, sinó només viatge".

És curiós que un camí privat es publiqui en un llibre, però això passa amb la poesia. Es diuen
coses que en principi són inefables, fins i tot es diuen sense dir-les. Nadal escriu i recita al CD
sense embuts, amb tots els ets i uts, i amb versos bonics, com aquest "Abans-d'ahir no l'altre",
que diu: 'Abans-d'ahir no l'altre/ vas penjar el violí,/ i vas fer escalada,/ per primera/ i única
vegada.// Abans-d'ahir no l'altre/ vas fer la primera abraçada/ quan encara et barallaves/ per
seure a la falda/ del teu pare.// Abans-d'ahir no l'altre/ vas provar la xocolata,/ i et van demanar
la documentació/ per cridar l'atenció fora de casa.// Abans-d'ahir no l'altre / venies peix a la
parada./ I et vas sentir poeta/ per primera vegada.// Abans-d'ahir no l'altre/ em vas proposar
pujar a la barca./ I jo no m'hi vaig enfilar,/ per por de la tramuntana.'

El poemari acaba amb una secció que Nadal anomena "Ai que no t'ho he dit", on deixa mirar el
que ella escriu a la llibreta, frases (nascudes de lectures i encontres) que poden arribar a ser
poemes, o no. Pensaments, pors i febleses s'hi camuflen, es decoren i es destaquen. Com:
'L'amor lliure m'asfixia'. O: 'M'has ensenyat a dubtar del qui no dubta'.
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¡Gracias, coronel Landa!
Malditos bastardos
Dirección: Quentin Tarantino
Intérpretes: Brad Pitt, Christoph

Waltz, Eli Roth, Daniel Brühl
Producción: EE.UU. 2009. Inglorious basterds. 148 minutos ★★
SALVADOR LLOPART

Si uno disfruta reconociendo influencias y descubriendo plagios
–o por decirlo de forma positiva,
siguiendo la pista a los homenajes–, entonces no hay duda: Malditos bastardos es su película.
Desde su arranque a lo Sergio
Leone hasta el Ford de Centauros del desierto, por señalar dos
referencias evidentes, pasando
por la banda sonora, hecha de retazos de otras bandas sonoras...
Pero si uno no se deja seducir
por el pastiche ni por el juego del
UNIVERSAL PICTURES
cinéfilo, ¿qué queda entonces?
Fotograma
de
Malditos
bastardos,
de
Quentin
Tarantino
Pues un filme excesivo (desde el
convencimiento de que las películas buenas siempre son cortas, duren nar un personaje tan maniobrero y tion. Un personaje que, lamentablelo que duren), realizado por un direc- cruel como Landa. Hasta que dio con mente, sólo aparece al final, cuando el
tor que se ha dejado arrastrar por la Waltz. Se entiende. Ni Brad Pitt, como filme ya arde por los cuatro costados
autoindulgencia, demasiado pegado el teniente Aldo Raine, el jefe de los (y no es una metáfora). Y lo hace al ritde sí mismo, para contar una historia bastardos, unos soldados yanqui-ju- mo de Cat people, de Bowie, una de las
sobre la II Guerra Mundial, con el su- díos que se dedican a coleccionar cabe- pocas escenas que quedarán. El resto
puesto asesinato de Hitler al fondo. lleras de nazis, en la mejor tradición de las situaciones diluyen su fuerza,
Una historia de historia ficción, amena- sioux, ni el resto del reparto, aguantan que la tiene, en escenas alargadas o inla comparación. Ellos ponen la violen- útiles, ahogadas por un bla-bla-bla sin
zada por el tedio.
Es más: el filme sería descaradamen- cia extrema, como una cabeza abierta la magia habitual de Tarantino.
A uno que siempre ha admirado la
te pesado, el único pecado que Taranti- a golpes. Pero la chispa sólo está en mano nunca se había permitido hasta aho- nos de Landa/Waltz. Y en cierta medi- faceta de encantador de serpientes del
ra, si no estuviera de por medio el tai- da, en manos del héroe nazi converti- director de Jackie Brown, creador de
mado coronel Landa, un oficial nazi do en estrella de cine que encarna con hermosas pompas de jabón –tan herpolíglota que encarna Christoph diabólica sutileza el actor hispano ale- mosas y brillantes como vacías por
Waltz. Quédense, pues, con el nombre mán Daniel Brühl (Salvador). Un per- dentro, todo hay que decirlo–, Maldidel intérprete austriaco. Dicen que Ta- sonaje inesperado, amenazante sin per- tos bastardos lo deja más bien frío. No
rantino estuvo a punto de suspender el der sus contornos humanos, en la me- es un filme que brille como los anteriorodaje de Malditos bastardos porque jor línea de los ambiguos personajes res, y sigue estando vacío. Sí, aquí la
no encontraba un actor capaz de encar- que reinan en Reservoir dogs o Pulp fic- vieja magia se ha perdido.c

Perfumes de guerra fría
Flores negras
Dirección: David Carreras
Intérpretes: Tobias Moretti,

Maximilian Schell, Eduard
Fernández, Marta Etura
Producción: España-Austria-Alemania,
2009. Duración: 90 minutos ★
David Carreras demostró sobrado
buen oficio en Hipnos, una intriga fantástica con ecos de Fincher, algo de

Lynch y algo del cine de terror japonés
contemporáneo. Su nuevo largometraje, inspirado en la novela Flores negras
para Michael Roddick, de Daniel Vázquez Sallés, apuesta por otro género
canónico, el cine de espías con perfumes de guerra fría. Su arranque, localizado en 1989, nos propone breves viñetas salpicadas de sangre en varios rincones de los países del Este, conformando una muy genuina topografía
del género. Ya en nuestros días, el filme no dejará de viajar (ahora Barcelo-

Chet, el rey ‘cool’ destronado
Let's get lost
Dirección: Bruce Weber
Intérpretes: Chet Baker, Carol Baker
Producción: EE.UU. 1988. 119 m.★★★

Han pasado una veintena de años desde que Bruce Weber, el fotógrafo de la
masculinidad más bella, más cool, pre-

sentaba en Toronto este documental
sobre Chet Baker, a su vez el más cool
de los músicos de jazz. Un documental
felizmente recuperado, candidato al
Oscar en 1989. Pero no estamos ante
una celebración de Chet Baker. Si acaso, frente a una mirada desnuda, por
momentos fría y lejana, pero siempre
apasionada, como la misma música de
Chet. Let's get lost se acerca a una vida

EN CARTEL
DISTRICT 9 de Neill Blomkamp
ANTICRISTO de Lars von Trier
FROZEN RIVER de Courtney Hunt
ENEMIGOS PÚBLICOS de Michael Mann

UP de Pete Docter y Bob Peterson
DESPEDIDAS de Yojiro Takita
VACACIONES DE FERRAGOSTO de Gianni di Gregorio
LA PIEL SUAVE de François Truffaut

En este apartado, complemento a la crítica de películas que se estrenan hoy, se recogen filmes de interés (estrenados con
anterioridad) y reposiciones que permanecen en cartel

na, ahora Viena), paralelamente a una
trama intrincada, poblada por agentes
dobles, traidores, señores ávidos de poder y una incógnita referente a una lista de nombres muy valiosos y a la identidad escurridiza del asesino de la madre de la protagonista en 1989 (ambas,
madre e hija, encarnadas por Marta
Etura). En justa correspondencia con
el alma de estos personajes, la estética
es sucia, como descuidada, con colores
a veces rebajados hasta casi el blanco y
negro, lo que da a la obra un clima
muy personal. Pese a su dignidad profesional y al lucido reparto cosmopolita, no alcanza a emocionar. / J. Batlle

que podía haberlo sido todo, y a su manera lo fue, pero de una forma inesperada. Vemos, así, imágenes del primer
Chet, el de los años cincuenta, aquel
tipo de belleza innata, elegante con su
trompeta que tocaba sin esfuerzo.
También del Chet que triunfaría en la
Italia de los sesenta. Pero sobre todo
tenemos al viejo Chet de los ochenta,
arrugado y desdentado. Su vida, un incendio. Con víctimas. Su madre decepcionada, tres esposas y los hijos. El retrato no es feliz, no. Farsante, mentiroso, manipulador... Quizá. Su vida es la
obra de un seductor nato. La existencia de Chet Baker, como su música, es
un susurro poderoso, sin arrepentimiento. Siempre a la suya. Pero sin engaños. El 13 de mayo de 1988, poco después de rodar las últimas escenas,
Chet Baker moría en un callejón de
Amsterdam. / S. Llopart
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ace algo más de un año, Ivette Nadal publicó el CD Guerres dolcíssimes, su primera
recopilación de canciones.
Como suele ocurrir con las primeras experiencias, puso toda la carne en el asador y mezcló sabores y propósitos no
siempre compatibles, como si quisiera
probar todo su catálogo de posibilidades, incluido el de cantar acompañada
por ese instrumento tan peligroso llamado violín. De aquel disco, en cuya portada aparecía haciendo todo lo posible para que no se le viera demasiado la cara
(los tímidos inventaron las greñas), destacaban las potentes guitarras acústicas
(David Rosell y el gran Toni Xuclà), su
manera de cantar (con un aparente cansancio que, una vez digerido, resultaba
ser un penetrante desaliento) y unas letras (en catalán y en inglés) que huían
del almíbar sentimental y desprendían
formas evolucionadas y modernas de romanticismo. Pese a bucear en el intimismo, las mejores partes de aquel disco no
se recreaban en la autocompasión de la
balada resultona.
El rasgueo de las guitarras combinaba
bien con una voz premeditadamente oscura que, salvando las distancias, podríamos emparentar con la de la inmensa
Aimee Mann. Algunas letras de Guerres
dolcíssimes sugerían un gusto por determinado tipo de poesía que, recientemente, ha quedado confirmado con la edición de Camí privat (Fet a Roca Umbert!, Granollers, 2009), un poemario
con un CD adosado en el que la autora
recita parte de los textos. Nadal tiene la
habilidad de encontrar la propia música
de sus versos, sin manosearlos demasiado. Su entonación transmite una forma original de desánimo y demuestra un

La cantante no enfatiza,
no recurre al histrionismo
pirotécnico de algunos
rapsodas y administra su voz
oído finísimo para la coloquialidad de la
intimidad (el lenguaje, nada secreto, de
los sentimientos). No enfatiza, no recurre al histrionismo pirotécnico de algunos rapsodas y administra su voz hasta
llegar, casi sin aliento, al último verso.
No son unos versos banales, pese a
que hablan de algo tan felizmente sobado como el amor y sus dependencias (Si
visqués sota el pis de casa teva,
m'ompliria el balcó de flors perquè et pugessin les abelles a omplir-te de mel els
pots). Hay estribillos ocultos, luminosos
atajos sonoros y un notable sentido del
aforismo (reinterpretación confesa de algunos aforismos de Kafka): La veritat té
limit, les mentides, no. Como buena cantante, Nadal elige su propia cantinela y
los versos desfilan y, con la eficacia rítmica de un aspersor, escupen imágenes y
conclusiones rotundas (Diu que no va
ser tan cruel perquè sap que va abandonar-me al millor lloc on podrien mai tornar a trobar-me), huidas, reflexiones, recelos (Si vols ser lliure, primer aprèn a
ser responsable) que, más que imponer
conclusiones colectivas, esbozan hipótesis individuales. Se trata, por supuesto,
de un trabajo minoritario, casi underground, pero, precisamente por eso, apetece comentarlo.

