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«M’agrada tant el cant, com
tocar el piano o el clarinet»

DE MODA

Rosa Grancha va cantar, per primera vegada davant un públic
nombrós, en el descans d’una desfilada de moda local

A Rosa Grancha li falta
molt poquet per complir els
14 anys. Ella és una joveneta
aficionada a la música en tota
la seva extensió doncs, a
banda de tocar varis instruments, se n’ha adonat que
també sent autèntica afició pel
cant.
- Quins són els instruments que toca?
- A l’Escola de Música,
toco el clarinet i el piano i es
pot dir que quasi des de sempre, d’una manera o l’altra
m’ha agradat relacionar-me
amb la música
- A partir de quin moment aparegué l’afició pel
cant?
- Quan vaig participar al
càsting per una pel·lícula. Jo
tenia uns quatre o cinc anys i
em demanaren que cantés. El
paper era d’una nina que formava part d’un cor. Es veu
que els vaig agradar i em van
agafar. La pel·lícula es deia
“The four lasts songs”.
Aquest diguéssim que fou el
meu primer contacte i la passa
primera per començar a obrirme cap al cant. A partir d’aquí
vaig assistir a classes i encara
ara, hi continuo anant.
- Entenc, doncs que, a
hores d’ara, a banda de les
d’instruments, també va a
classes de cant
- Aquest curs vaig decidir
deixar el piano una mica de
banda i centrar-me més en les
classes de cant, a la mateixa
Escola de Música. La veritat
que tot plegat m’ha sorprès
positivament ja que m’hi
sento còmoda i m’han ensenyat molt pel que fa a tècniques i a respiració.
- Quines són les seves pre-

Post de tallar

Amb la mateixa cara, a Rosa li ha fet gràcia la foto, doncs demostra que, des de petita, es pujava a l’escenari.

“Per aquest curs vaig decidir
deixar el piano una mica
de banda i centrar-me en les
classes de cant”
ferències en el món de la
cançó?
- M’agrada tot però em decanto més per l’estil de La
Oreja de Van Gogh, doncs és
un estil que diuen que em
pega molt.
- Quina ha estat, pel que
fa a la cançó, la primera vegada que s’ha pujat a un
escenari?
- En una desfilada organitzada pel Club Voley Sóller.

Poc abans de la desfilada, va
fallar una de les actuacions i,
coneixedors de la meva afició
em proposaren interpretar un
tema. Fou to molt aviat fet,
quasi no vaig tenir temps de
res. Vaig escollir la cançó, la
vaig baixar i vaig assajar una
mica a casa i vaig passar-la al
dj.Vaig sentir nervis, tal vegada per manca de taules,
però, a mesura que anava
passant la lletra i que obser-

FA 100 ANYS
- El temps impropi de l’època amb temperatures
més altes de l’habitual, han fet que un quart de la població tengui qualque malaltia, no havent pràcticament cap casa on no hi hagui al menys un malalt.
- La Guàrdia Civil ha detingut un veí de Fornalutx
per haver amenaçat de mort a D- Gabriel Ballester
Busquets i haver insultat a Jaume A. Reynés i la seva
família.
- La Guàrdfia Civil d’Inca ha detingut a Joan pascual Ferrer , que estava reclamat pel Jutjat Municipal
de Sóller per haver agredit amb un instrument tallant
a un obrer del Tren.
- El regidor de Fornalutx Josep Puig ha presentat
la dimissió per divergències amb els seus companys
de l’Ajuntament.

“A la posta en escena instrumental
sols estar acompanyada mentre
que, pel que fa al cançó, la
vocalista és el centre d’atenció”
vava la reacció dels assistents, m’anava calmant. Vaig
acabar contenta, tant que, en
un sopar posterior, em vaig
posar, novament, a cantar.
- Què és el que més li
agrada del cant i dels instruments?
- A la posta en escena instrumental sols estar acompanyada, mentre que, pel que fa
a la cançó, la cantant és el
centre d’atenció. La instru-

mental sols estar acompanyada d’altres músics i passes
més desapercebut, fet que et
permet no estar tan tens i que
tota la responsabilitat d’un
resultat final, no depengui de
tu.
- Contenta amb els comentaris?
- Sí, els ànims de la gent
m’han donat forces i ganes
per lluitar pel que m’agrada.
Ningú no s’ho esperava.

FA 50 ANYS
- Han estat apresats 26 bultos a Sóller de tabac de
contraband.
- S’ha produït una brega a un cafè del C/Victòria
entre obrers del Ferrocarril que anaven beguts. Un
d’ells va resultar ferit.
- Hi ha una gran demanda de llimones a França.
Se’n preparen gran quantitat de caixes.
- La mestra de l’escola de nines de l’Alqueria del
Comte ha renunciat al càrrec, doncs s’ha d’absentar
de Sóller.
- Ha quedat constituida a Puerto Rico una societat agrícola, la Morell Hermanos, de la qual són socis
gestors els germans Miquel i Pere J. Morell Alcover.
- Bartomeu Colom Ferrà, forma part del concurs
de ramats de Palma.

Ma mare l’altre dia em va
cuinar un plat ben típic, un
bon “frit de porc”. Com cal
mantenir el patrimoni culinari de Ses Illes , vaig demanarli la recepta. No soc molt dada
a la cuina, sempre poso l’excusa de la manca de temps,
però en realitat és que aquest
temps del que dic no disposar
tampoc el cerco... Res, que
mentre prenia nota, tant de la
matèria base com dels utensilis i de les passes a seguir, res
dels ingredients no em va sorprendre, sols la mida de tot el
que hi havia dins el plat,
doncs semblava estar tallat
amb un motlle i és que, giro el
cap i veig a sobre de la cuina,
una post de tallar amb nombres i mesures. Resulta que,
gent amb molta inventiva ha
inventat, per ajudar a les
ments amb poca manya per la
cuina, la taula de tallar OCD
(*) Xef que ens permetrà tallar els aliments que utilitzem
en les nostres receptes a la
mateixa mida, però sense
tenir aquest “aire” mecànic
que donen les màquines de tallar, donant un toc professional a la presentació dels nostres plats.
Ah, aquí teniu l’explicació
de la *: desordre obsessiu
compulsiu.

Jerònia Reynés

FA 25 ANYS
- La religiosa sollerica Josefina Bujosa ha estat
expulsada del Burundi després de treballar dotze
anys en aquest país.
- El grup de teatre Cingle Verd dirigit per Pep
Canyelles presenta a l’Alcázar, i per primera vegada a Mallorca, l’exitosa obra “Big Band”.
- Joan G. Sastre serà el nou porter del Sóller. És
solleric i procedeix del Cide.
- Joan Tomàs i A. Manso guanyen el Ral·li de
Sóller. Bartomeu Coll acabà segon.
- L’Estol de Tramuntana participarà a les festes
del vi a Dijon (França).
- Brillant inauguració de la Mostra Internacional
Folklòrica amb grups d’Aragó, Andalusia, Castelló,
Txecoslovàquia i Suècia. Faltà el de Senegal.

