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EL BAOBAB (11): DESFADO
26 febrer 2021

Un article de Cesare Montaigne
Els fados sedueixen quan els escoltes a un dels molts locals
de Porto o Lisboa, en aquells cafetons antics dels barris
vells d’aquestes i altres ciutats portugueses. No cal que us
citi ara i aquí algunes de les veus femenines referents
d’aquest estil musical. En aquest cas, avui en aquesta
recomanació de cap de setmana us porto una veu portuguesa que
ha cantat fados (i els canta encara) però que toca altres pals
i tots a la perfecció.

Especialment perquè la seva veu, prodigiosa i molt educada, li
permet. L’Ana Moura, nascuda a la bonica ciutat de Santarém,
és una de les principals expertes de fados de la seva
generació i una cantant que s’ha internacionalitzat molt els
últims anys passant a ser, entre altres, qui més discos ven a
Portugal.

Aquest cap de setmana us proposo escoltar “Desfado” on la
protagonista entra en una contradicció constant, recordant la
tristesa però proclamant l’alegria, reclamant la nostàlgia
d’haver de recordar a algú que ja no hi és, dient ben fort que
a voltes és bo sentir-se trist pel fet de sentir-se bé.
Tot plegat, en aquesta peça rítmica i que convida a
l’optimisme tot i la lletra que no ho fa tant. Ana Moura té
veu, sensibilitat, bellesa, brilla quan canta i, com si d’un
fado es tractés encara que no en canti cap, t’embruixa i et
transporta.
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Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
Subscriure'm

Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.

* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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