
l pensament màgic tot li
sembla miraculós. Fa uns
dies es deia que era un mi-
racle que la bomba d'ETA

contra la casa-caserna de la Guàrdia Ci-
vil a Burgos no hagués matat ningú i, al
mateix temps, es parlava d'uns banya-
dors-miracle de poliuretà que perme-
ten nedar més ràpid, perquè són imper-
meables i donen «flotabilitat».

Entre un miracle i un altre, el Papa
feia broma amb el pensament màgic
(en el qual és infal·lible) i venia a dir
que es va lesionar el canell perquè el
seu àngel de la guarda, per ordre supe-
rior, no va impedir que rellisqués per
ensenyar-li així paciència i donar-li
més temps per al rés i la meditació.
Dóna gust la confiança amb què els ca-
pellans tracten Déu a vegades. Els di-
rectius no parlen així dels seus amos.
És més fàcil que un camell entri pel fo-
rat d'una agulla que treure-li una bro-
ma sobre Botín a un executiu del San-
tander.

No sé si el meu recel a l'ús abundant
de la paraula «miracle» és racionalista
o és temor reverencial. No em sembla
malament en «dietes-miracle» com a
sinònim de «frau per a grassos». Mira-
cle i frau han anat units moltes vegades.
L'Església té el seu procés per decidir
què és miracle i, encara que ara reco-
neix més miracles perquè fabrica més
sants, (un beat necessita un miracle; un
sant, dos; i el martiri val per un miracle
en els dos casos), sempre és més res-
trictiva que el creient pla, que veu mira-
cles en el que passa i en el que no, en les
bombes, en els banyadors i en la dieta.
Michael Phelps, amb un model de sem-
pre, va guanyar els nedadors dels ba-
nyadors de poliuretà. Això alegra als
que van contra el progrés, el poliuretà i
el «banyador-miracle» (és a dir, «dopat-
ge tecnològic»). Seria ideal veure els re-
sultats de Phelps amb aquests banya-
dors. Tot i que seria bo de veure quant
neden sense banyador. Convé mante-
nir aquesta barrera tèxtil i moral, per-
què el dia que la traspassin les millores
passaran per la cirurgia o la genètica.
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Jordi Rubau i Jordi Grau, tenor i barí-
ton respectivament, van formar el
duet Arjau fa  anys amb l’objectiu
d’oferir al públic un repertori més ín-
tim i directe. Tres anys després de pu-
blicar el seu primer disc, Cants de
Cuba, sons de Calella, arriba Havana
 anys, un recopilatori de cançons
populars conegudes i d’altres més
oblidades.

Per què van triar el nom Arjau?
L’arjau és la canya del timó, és el pal

que el fa girar. Ens va agradar aquest nom
pel grup perquè tenim molt a veure amb
el món mariner. 

Tan sols s’acompanyen d’una gui-
tarra, és la formació més comuna?

En els inicis de l’havanera els pesca-
dors reunits en una taverna cantaven
sense cap acompanyament musical.
Més endavant va començar a haver-hi

formacions de  i  components, amb l’a-
cordió inclòs. I fa uns  anys es van co-
mençar a formar grups diferents, duets
o tercets. D’alguna manera amb forma-
cions com la nostra s’intenta tornar a les
arrels dels avis de la taverna, amb la di-
ferència que ara es tenen més coneixe-
ments musicals. 

Es consideren professionals?
Potser semiprofessionals. Nosaltres

tenim altres feines, però no ens podem
queixar del grup, perquè funciona. Te-
nim una mitjana de  actuacions durant
l’any, la majoria en temporada d’estiu.
No es pot viure de les havaneres, hi va ha-
ver un grup que ho va aconseguir durant
un temps, però és molt difícil. Realment
ho fem perquè ens apassiona, sentir el
caliu d’una taverna petita és únic. 

Aquest any han participat en la míti-
ca Cantada de Calella, és la primera ve-
gada?
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«La Cantada
d’Havaneres de
Calella és una
proposta de luxe»

Arjau

La segona. La Cantada d’havaneres
de Calella de Palafrugell és una pro-
posta de luxe. Per nosaltres és una gran
oportunitat, perquè ens permet pro-
mocionar el grup i també pel fet de
cantar a casa, que és el millor escena-
ri. Té una gran repercussió mediàtica,
perquè es retransmet per TV i això
suposa que t’està veient un gran nú-
mero de persones. És una experiència
extraordinària!   

Per què Palafrugell és el bressol de
les havaneres?

La tradició ve de finals del segle XIX,
quan la misèria que hi havia va fer que
molta gent decidís anar a Cuba. Pri-
mer marxava un familiar per treballar
en una fàbrica de tabac, per exemple,
i després hi feia anar un parent més
jove. Llavors tornaven, alguns amb
fortuna i d’altres no, i amb ells porta-
ven part de la cultura musical cubana,
les havaneres. Aquest fet es va repro-
duir molt a Begur i Palafrugell. 

Tenen públic fora de Catalunya? 
Es podria dir que sí. Hem estat a Ho-

landa, França, Escòcia i també a Cuba
dues vegades. Al país d’origen de la
música que fem nosaltres vam anar als
sis Casals Catalans que hi ha  i també
vam visitar, a través d’una ONG, els
avis catalans que encara resideixen
allà. Va ser una experiència molt bona
tant a nivell personal com musical.
Allà canten l’havanera de concert, on
inclouen l’acompanyament d’un pia-
no de cua, que aquí l’hem popularit-
zat més.
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GRUP
D’HAVANERES

«A Palafrugell el
més normal és
que a cada casa
hi hagi, com a
mínim, un disc
d’havaneres.
Són cançons que
mai s’han deixat
d’escoltar»

Part dels
ingressos dels dos
discs del grup
Arjau van destinats
a ajudar els Casals
Catalans de Cuba
en la seva tasca
cultural i
humanitària.
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