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Javier Limón, fa uns dies en la presentació a Madrid, d’on és originari, de Mujeres de agua. / J.J. GUILLÉN / EFE

Les veus del mar
El productor Javier Limón, artífex dels èxits de Buika i el «Lágrimas negras» de Bebo i El Cigala,
reuneix dotze cantants mediterrànies en el disc «Mujeres de agua»

N
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o aparenta atorgar gaire
importància al seu touch,
però el cas és que el productor
madrileny Javier Limón converteix en or tot allò que toca. L’èxit
a escala internacional de la mallorquina Concha Buika i el popular Lágrimas negras de Bebo
Valdés i Diego El Cigala són els
exemples més concloents, però
Limón, de 37 anys, ha deixat empremta, també, en discos com el
Terra de Mariza o el Cositas buenas de Paco de Lucía. El seu últim

projecte, Mujeres de agua (Casa
Limón/Universal), un cant al
mare nostrum, aplega dotze cantants de procedències i generacions diverses: la catalana Montse Cortés, la grega Eleftheria Arvanitaki, l’andalusa Estrella Morente, la kurda Aynur, la israeliana Yasmin Levy, la portuguesa
Mariza... «Qualsevol cantant
podria cantar qualsevol cançó
del disc», defensa Limón. «M’indigna que hi hagi més distància
entre Còrsega i Tunísia, que segurament és la part més distan-

ciada del món, que entre Galícia
i Nova York. Hi ha un distanciament brutal entre el nord i el sud
del Mediterrani, quan històricament, geogràficament i culturalment, la unitat ha estat rotunda». Limón no amaga la seva
predilecció per les veus femenines: «El pas dels anys els prova
més que als homes, que a una determinada edat veuen com la seva veu es torna massa agra. La de
les dones perd frescor, però guanya pes específic. A tots ens agrada més Chavela Vargas amb 80

anys que amb 40, tot i que amb
40 tècnicament cantava millor».
Tampoc la seva admiració per
una altra gran veu mediterrània
que no figura en el projecte
(«Maria del Mar Bonet no hi és
perquè no havia fet mai res amb
ella, tot i que somio produir-li un
disc») i per la palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz: «La vaig trucar i al
final no va poder. Hi ha un tema
del disc que estava pensat expressament per a ella. El futur de
la veu en aquest país passa per
ella».
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«AKIXÍ»
Autor: JORDI GASPAR
Discogràfica: Juan
Palomo
Baixista acústic al servei
durant anys de Joan
Manuel Serrat, Maria
del Mar Bonet i Tete
Montoliu, no ha estat fins aquest any que Jordi
Gaspar ha publicat la seva òpera prima: un disc
gravat en un orri de Galícia, sense cap altre
instrument que el seu i amb onze temes propis, a
més d’una versió del guitarrista barceloní Jordi
Bonell (Cançó per Bubú) i una altra de l’Arabesque
de Claude Debussy. Meditatiu.

«FAMILIAL»
Autor: PHILIP SELWAY
Discogràfica: Bella Union
El bateria de Radiohead
debuta amb un disc
introspectiu i fi, sobri i
elegant, que manté la
malenconia del cèlebre
grup britànic del qual forma part, tot i que
trepitja terrenys més neofolk i impressionistes. Hi
col·laboren Lisa Germano (amb la qual va actuar
aquesta passada primavera a la sala Apolo de
Barcelona, i que es mostra genial en els
acompanyaments vocals) i Pat Sansone i Glenn
Kotche, escuders de Jeff Tweedy a Wilco.

«HARLEM RIVER
BLUES»
Autor: JUSTIN TOWNES
EARLE
Discogràfica: Bloodshot
En el seu tercer disc, tan
exquisidament old time
com els anteriors, el fill
de Steve Earle aconsegueix superar, finalment,
l’obra recent del seu pare country-rocker.
Profund com els gats vells a l’hora de cantar,
l’Earle júnior es confirma també com un
compositor de rellevància i un fingerpicker de
primeríssim ordre. Un talent que s’ensuma com
a un futur clàssic.

Del 29 d’octubre al 4 de novembre del 2010 • PRESÈNCIA • 47

