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Els fills del cantaor i Lagartija Nick estrenen avui a Barcelona la seva revisió de l’àlbum ‘Omega’

Morente,mésviuquemai
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

L’apariciódel llegenda-
ri disc Omega fa ara
vint anys, firmat pel
cantaor Enrique Mo-

rente i el grup de rock Lagartija
Nick, va suposar una fita musical,
amb aquella trobada del flamenc i
el rock, amb la poesia de Federico
García Lorca i algunes cançons de
LeonardCohencomamatèriapri-
mera.

Per recordar-ho, els tres fills de
Morente–l’Estrella, laSoleáil’En-
rique– van unir forces i veus als
membres originals de la banda
granadina quan es va gravarOme-
ga per reviure'l als escenaris. La
primera cita, l’estrena mundial
d’aquest Omega recuperat i que
serveix alhora de recordatori
d’EnriqueMorente(mortel2010),
tindrà lloc aquesta nit a Barcelona
(salaUp&Down,21.30h) iposteri-
ormentaValència iMadrid.
Uns concerts, programats dins

del cicle Club Alhambra Reserva
1925, amb els esmentats tres fills
delglorióscantaori labandaanda-
lusa, liderada per Antonio Arias,
un dels impulsors indiscutibles
delprojecte.LavíduadeMorente,
AuroraCarbonell, estàprevistque
assisteixi al concert d’avui. Estre-
lla Morente, la gran dels fills i es-
trella del flamenc i de la cançó,
avança que a més d’aquests tres

concerts tancats “la nostra priori-
tat ara és fer algunes actuacions a
l’estranger”, començant per Nova
York, on sembla que ja hi ha algu-
naoferta,París,LondresoItàlia.
“InterpretarOmega és una cosa

màgica. Nosaltres no cantarem
maicomellhofeiaperòsíquesen-
tirem com ell ho feia”, confessa
emocionada. “La seva veu és in-
comparable, irrepetible i encara
queellnohisiguifísicament,síque
hi seranel seu treball, les seves in-
tencions. Tots els que participem
en aquest projecte som d’alguna

manera els seus fills: nosaltres
tres, els biològics, i els músics el
senten com si fos un pare. Ho te-
nim molt present, és a dir, no és
només recordar un repertori sinó
que és tornar a recordarmoments
irrepetibles”.
Una de les prioritats d’aquests

concerts serà la màxima fidelitat
possible al contingut del disc, co-
mençant per l’ordre de les can-
çons. “Seguirem aquest ordre
–continua l’Estrella– però també
oferirem una part molt flamenca,
queéselquefemnosaltreshabitu-

almentexceptelaSoleá,quefauna
mica el que li ve de gust. Arrenca-
rem, doncs, amb flamenc i acaba-
rem amb rock, alternant-nos, in-
tercanviant pals. El que reflecteix
tot això és que nosaltres i els La-
gartijaNicksentim,viviml’Omega
comsifospartdelanostravida.De
fet,quanfèiemaraelsassajos tení-
em tots la sensació que en qualse-
volmoment havia d’aparèixer per
acompanyar-nos. Tota l’estona hi
haestat”.

Aquesta recuperació de l’em-
blemàtica obra “no té cap intenció
decremar-la”,adverteix la tempe-
ramental cantant. “Ho fem no-
mésper recordar-lo i gaudir-ne.
Omega, sincerament, no necessita
més projecció de la que ja té”. I
acaba recordant-lo, com cal: “És
indescriptible, no hi ha paraules
per definir l’absència d’un pare
com ell. Em refereixo a la seva
manera de treballar, de fer coses,
com aquest Omega, que és un
viatge humanístic des del principi
finsa la fi” .!

ALEJANDRO DEL ESTAL

AntonioArias, SoleáMorente,AuroraCarbonell iEstrellaMorente

EstrellaMorente:
“Fem els concerts
només per recordar-lo
i gaudir d’una
obra irrepetible”

Uncongrés
redefineix
la funció de
l’arquitecte
BARCELONA Redacció

Els arquitectes estan compro-
mesos amb el desenvolupa-
ment d’un entorn urbà soste-
nible, equitatiu i inclusiu... Cal
aprofitar les potencialitats del
planejament intermunicipal
per garantir la qualitat i conti-
nuïtat dels serveis que afecten
un territori comú... Rehabili-
tar no vol dir restituir les con-
dicions preexistents d’un edi-
fici, sinó garantir les seves
prestacions futures... Aques-
tes són tres de les deu conclu-
sions del congrés d’arquitec-
tura que s’ha desenvolupat
durant els últims sis mesos, i
que aquesta setmana ha dut a
terme a Barcelona les sessions
de síntesi.
Les conclusions les va llegir

ahir Lluís Comerón, degà del
Col·legi d’Arquitectes deCata-
lunya, l’entitat organitzadora,
que cada vint anys convoca
una reunió semblant per rede-
finir el compromís de la pro-
fessió amb la societat. Després
de 120 actes amb 600 ponents,
el congrés ha reunit aquesta
setmana conferenciants com
ara Carlos Ferrater, Lucy Bu-
llivant o Josep Lluís Mateo.
Ahir el va clausurar el presi-
dent de la Generalitat.


