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Joan Manuel Serrat: 50 anys, 50
cançons
El cantautor del Poble-sec publica el disc quàdruple 'Antologia desordenada'
El 18 de febrer de 1965 els oients de RÃ dio Barcelona van poder escoltar per primera vegada un
jove barcelonÃ- que tenia algunes canÃ§ons escrites i les va presentar al mÃ-tic programa
RadioscopeÂ de Salvador Escamilla. 50 anys mÃ©s tard, aquell jove s'ha convertit en una de les
figures mÃ©s significatives de la mÃºsica catalana. Joan Manuel Serrat ha dedicat la seva vida a
la mÃºsica i desprÃ©s de mig segle acumula 600 canÃ§ons. De totes, l'artista n'ha escollit cinquanta
i les publica en un volum de quatre discos amb el tÃ-tol Antologia desordenadaÂ (Sony Music,
2014).
Â
Joan Manuel Serrat, Jofre Bardagí i Quico Pi de la Serra a la presentació del concert d'homenatge
al mestre Bardagí, a la seu de la SGAE el dia 19 d'abril de 2001. Foto: Xavier Mercadé
La selecció personal de Serrat per celebrar els 50 anys de trajectòria recull una mostra del seu
cançoner particular, i moltes de les cançons han estat enregistrades de nou per a l'ocasió. Però no ho
ha fet sol, sinó que més de la meitat dels temes, concretament 31, han tingut la col·laboració de
diversos artistes en forma de duet: Sílvia Pérez Cruz, Francesc Pi de la Serra, Rubén
Blades, Alejandro Sanz, Joaquin Sabina, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Dulce Pontes,
Estopa, Pablo Alborán, Dani Martín, Miguel Póveda, Lolita Flores, Ana Belén, Miguel
Ríos i Les Luthiers.

El company dels Setze Jutges Quico Pi de la Serra l'acompanya a "Temps era temps", mentre
que Sabina interpreta "Me gusta todo de ti". Músic incombustible, el barceloní commemora el
passat amb duets que situen l'obra revisitada en un registre més actual, com en el cas de la
nova òptica d'"Algo personal" de la mà de Calle 13 . Fins i tot ha engrescat l'humorista Andreu
Buenafuente a "Per què la gent s'avorreix tant". Però a Serrat el pas del temps no li fa por: ja ho
havia demostrat a Ara que tinc vint anys (Edigsa,1967) i més tard amb Fa vint anys que tinc vint
anys (Ariola, 1984).
50 cançons en 4 volums i 31 col·laboracions són les xifres d'Antologia desordenada (Sony Music,
2014). La celebració només acaba de començar, i Serrat prepara una gira d'aniversari de cara al
2005 amb més d'un centenar de concerts arreu del món on "Paraules d'amor", "La tieta",
"Cantares" o "Cançó de bressol" tornaran a emocionar.

Joan Manuel Serrat sempre ha gaudit de bona companyia a dalt dels escenaris, i el fotògraf
Xavier Mercadé ha recuperat imatges d'alguns concerts de la seva carrera, que podeu consultar
a EDR (http://www.enderrock.cat/edr/numero44/noticia/325) .
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