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MÉS D'UNA QUINZENA D'ARTISTES PRESENTARAN DISC AL 

FESTIVAL 

BarnaSants, una desfilada  

de novetats 
 

 

El festival BarnaSants es converteix cada any en un espai on els artistes que estrenen nou 

material poden mostrar en directe les seves creacions. Cantautors i cantautores d'arreu 

hi troben un marc on presentar amb dignitat la seva feina, ja siguin grans clàssics o més 

emergents. Rafa Xambó, Jordi Montañez, Meritxell Gené o Darània són alguns dels 

artistes que acaben de treure discos del forn. 

TEXT: ANDREA ROMANOS / FOTOS: ARXIU BARNASANTS 

Aquest és un festival que pretén ser el marc de trobada anual de la cançó d'autor 

intergeneracional dels Països Catalans, fita que cada cop és més a prop d'assolir-se. Entre 

els artistes que aquest any presenten disc conflueixen dos tipus de músics: els més joves, 

que ja han nascut artísticament amb el BarnaSants com a referència, i altres de més 

consolidats.  

 

Entre aquests últims hi ha Rafa Xambó, que després de més de mitja vida consagrada a la 

música, fruit de l'atzar va trobar la seva primera maqueta, que ara presenta en forma 

d'espectacle anomenat 40 anys i un dia (8 de febrer, Auditori Barradas). No és tan llarga 

http://barnasants.com/


la trajectòria de Victor Salvatti, però sí igualment interessant. Aquest investigador del 

folklore afrobrasiler presentarà al festival el seu tercer treball, A mente nao 

mente (2015), el 28 de març a la sala Luz de Gas.  

 

 

El cantautor barceloní Jordi Montañez serà present amb el seu tercer 

disc, Anòxia (autoeditat, 2015), el títol del qual fa referència a una manca d'oxigen que li 

serveix com a metàfora de l'actualitat social, cultural i nacional que vivim (10 d'abril, 

Centre Cultural Albareda). També està ple de sensibilitat i ironia el treball Les cançons de 

gener (Picap, 2014), de la jove formació Darània, que s'estrena al festival (20 de març, CC 

Albareda). 

 

I entre les estrenes hi ha també una bona bateria de veus femenines. Meritxell Gené (11 

d'abril, CC Albareda) segueix unint cançó i poesia al seu darrer 

disc, Branques (2015); Joana de Diego presentarà el seu treball de textures 

jazzístiques, Lluny de les teulades (Sota la Palmera, 2013), el 31 de gener (CC 

Albareda); Alidé Sans ens farà viatjar en aranès amb Eth paradís ei en tu el 8 de febrer al 

Harlem Jazz Club, i Miryam Quiñones ens portarà el millor sabor de la terra de l'Amèrica 

Llatina (19 de març, Auditori Barradas). Des del continent americà també arriben Ana 

Garcia i Gaddafi Núñez Duo (14 de març, Luz de Gas) i Samantha Navarro (26 de març, 

Auditori Barradas). Els primers ho fan amb Granda, un homenatge a la compositora 

peruana del mateix nom, i la segona explorarà sobre l'escenari la cançó urbana d'arrel 

folklòrica. 

https://www.youtube.com/watch?v=ODXAXQFtNEg


El ministerio de la felicidad (Rockola, 214), d'Angel Petisme; Raro (Directdisc, 2014), 

de Yhosvany Palma, i Teoria de conjunts (Zeppo records, 2015), deRosa-Luxemburg, 

també són nous discos que caldrà tastar en directe. El grup de celta-folk O Vals Das 

Mouras, la nova formació de Kiko Veneno & Martin Buscaglia i la presentació en directe 

del disc de VerdCel enregistrat a la darrera edició del BarnaSants són altres estrenes que 

tindran cabuda a la secció oficial d'enguany. 

 

http://www.enderrock.cat/edr/numero55/noticia/417 
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Rafa Xambó, viaje desde la oscuridad 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/tele/rafa-xambo-viaje-desde-oscuridad-3928160 

CRÓNICA El trovador valenciano recuperó el canto juvenil de 'Llibertat!' en 

Barnasants 

o  
Edición Impresa 

 

JORDI BIANCIOTTO 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

MIÉRCOLES, 11 DE FEBRERO DEL 2015 

Rafa Xambó combinó, el domingo en el Barradas (Barnasants), las canciones de su 

primera maqueta, que grabó en 1974, a los 20 años, y que ha convertido en su 

nuevo disco, Llibertat!, y el material mucho más maduro de la segunda etapa de su 

carrera, a partir del 2002. Dos repertorios y, casi, dos mundos: pura canción 

protesta antifranquista, en aquellas piezas primerizas, y sutileza poética, y 

contornos sonoros más sofisticados, en su obra contemporánea. 

Xambó sabía que nos metía en el túnel del tiempo, y por eso comenzó el recital 

con La nit, de Raimon, confiando en que la oscuridad de esas estrofas nos pondría 

en situación. Lo hizo, y aquellos cánticos tiernos avanzaron entre estribillos 

airados y retratos costumbristas, como enCançó de Vicent, sobre un personaje 

que «als 20 anys era un covard; als 30, un esquirol; als 40 era un cabró; als 50 

era un gran governador». Canción vehemente y de acabado rústico, no lejos de un 

Labordeta, si bien sus textos contestatarios «pueden dar juego en los tiempos que 

corren», destacó Xambó, que se emocionó evocando aquella versión juvenil de sí 

mismo. «Eso no es bueno, en el escenario hay que contener las emociones», 

ironizó. 

CITAS A OVIDI / La entrada en escena del pianista Salva Vázquez dio más 

riqueza al repertorio, que acudió a poetas modernos como Marc Granell y Txema 

http://pdf.elperiodico.com/pdf/index.php?screen=preview&ref=PER20150211G064&idioma=PER


Martínez, y recaló en hallazgos como Travesse la ciutat (dedicada al cantautor, 

prematuramente fallecido, Carles Barranco), Caminant, L'eco del somni (inspirada 

en Ovidi Montllor, de quien adaptó Homenatge a Teresa), El meu amor em 

diu (de su disco dedicado a Shakespeare) y la vigorosa Cap a casa. Todo fue mejor 

con un poco más de luz. 
 

 

 
EL PUNT AVUI. CULTURA 

València - 25 novembre 2015 19.24 h 

Rafa Xambó presenta el seu 

últim disc i nou espectacle 

“40 anys i un dia” 
 Serà el pròxim 27 de novembre Sala SGAE a partir de les set de la vesprada 

 L'artista mostrarà en el repertori algunes cançons del darrer treball “Llibertat¡” 

  

L'artista Rafa Xambó en una actuació. Foto: ÒSCAR VÁZQUEZ CHAMBÓ. 

 

REDACCIÓ - valència 

Rafa Xambó presentarà a València el seu nou espectacle: 40 anys i 1 dia. 
En el concert es repassarà la trajectòria del cantautor i interpretarà 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/03/alta/780_0008_5403578_1d9513c3153771dae63427ba592022d8.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/03/alta/780_0008_5403578_1d9513c3153771dae63427ba592022d8.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/03/alta/780_0008_5403578_1d9513c3153771dae63427ba592022d8.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/03/alta/780_0008_5403578_1d9513c3153771dae63427ba592022d8.jpg


algunes cançons del nou disc Llibertat!, un disc carregat de sensacions on 
l'artista recupera la gravació d'una cinta que va enregistrar pels anys 
setanta amb el guitarrista Rafa Ruiz del Lluís Miquel i els 4Z. Quaranta 
anys després del que hauria d'haver sigut el seu primer elapé: Llibertat!, 
tot aprofitant l'avinentesa i comptant amb els cinc discos que Xambó ha 
tret durant el segle XXI, amb diversos premis i reconeixements, ha 
arribat l'hora de proposar un espectacle amb les cançons d'aquell jove irat 
de finals del franquisme i l'obra més assossegada i madura de l'artista que 
va reprendre el camí de la música després de dècades de silenci en què es 
va dedicar al treball a la universitat i el compromís cultural i polític amb 
el seu país i la seua gent. 

A la veu i la guitarra de Xambó, l'acompanyarà el piano de Salva Vázquez. 
L'espectacle consta de tres parts: a la primera Xambó mostra algunes 
cançons de la seua joventut i les entrellaça amb les dels artistes, germans 
majors, que l'influïren al començament (Raimon, Ovidi...). És la part més 
crua i intimista. Rafa Xambó sol amb la guitarra, com en aquells anys de 
lluita; la segona part, incorporant el piano amb Salva Vázquez, se centra 
en els poetes que el cantautor ha musicat (Miquel Martí i Pol, Feliu 
Formosa, Guillem d'Efak, Marc Granell, Txema Martínez, Manel 
Rodríguez-Castelló, Isabel Garcia Canet); en la tercera i última part de 
l'espectacle, mostrarà una selecció de les cançons més reeixides. Amb tot, 
un espectacle actual i alhora carregat de memòria, sentiment i lleialtat a 
la terra i la gent. 

  



 

 

 

LA VEU PV 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/918153-rafa-xambo-presenta-el-seu-

ultim-disc-i-nou-espectacle-l40-anys-i-un-diar.html 

Dijous, 26 de novembre de 2015 a les 00:00h 

Rafa Xambó presenta divendres a l‟SGAE 
l‟espectacle „40 anys i 1 dia‟ 

 

 

Rafa Xambó.  

Foto: La Veu. 

RedactaVeu / València. 

Dins del III cicle de concerts Indrets Sonors, aquest divendres 27 la sala de l‟SGAE a 

València, al C/Blanqueries, Rafa Xambó presenta l‟espectacle „40 anys i 1 dia‟. 

 

El concert 40 anys i 1 dia parteix d‟una maqueta gravada amb Rafa Ruiz (Lluís Miquel i 

els 4z) quan Rafa Xambótenia 20 anys. Aquelles cançons contingudes en el vell format 

de la cinta han passat per un procés de digitalització i masterització, i és ara quan el 

cantautor d‟Algemesí, quaranta anys després, ha publicat el que hauria d‟haver sigut el 

seu primer LP Llibertat!. 

 

En aquest concert que ara presenta, Xambó mostra algunes de les cançons pròpies de la 

seua joventut i també dels artistes que el van influir en els seus inicis com Raimon, Ovidi, 

Llach,... Interpreta a més  a més poemes musicats per ell al llarg d‟aquestes dècades. Per 

a, finalment, mostrar una selecció dels temes més reeixits de l‟artista inclosos en els seus 

darrers cinc discos editats en el segle XXI. 

 

En aquest concert de divendres a la Sala SGAE Centre Cultural de València, Xambó es 

presenta amb la veu i la guitarra i Salva Vázquez al piano. El concert començarà a les 

19:00 amb entrada gratuïta fins a completar l‟aforament. 

http://www.laveupv.com/noticia/17055/rafa-xambo-presenta-divendres-a-lsgae-lespectacle-40-anys-i-1-dia
http://www.laveupv.com/noticia/17055/rafa-xambo-presenta-divendres-a-lsgae-lespectacle-40-anys-i-1-dia
http://www.fundacionsgae.org/noticias/1099/Agenda-Culturalr-Semana-del-23-al-29-de-noviembre-de-2015
http://www.rafaxambo.net/
http://www.rafaxambo.net/
http://www.laveupv.com/imatges/noticies/23172452332_a06131f68c_o.jpg
http://www.laveupv.com/imatges/noticies/23172452332_a06131f68c_o.jpg


 

 

SGAE 

http://www.sgae.es/es-es/sitepages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=364&s=5 

En el marco del III Ciclo de conciertos Indrets Sonors de la Fundación SGAE, Rafa 

Xambóofrecerá su espectáculo 40 anys i 1 dia, ideado para celebrar el hallazgo fortuito de 

una maqueta registrada en los 70, cuando el cantautor valenciano tenía veinte años, y que 

ahora acaba de ser publicada con el título de Llibertat!. El concierto recoge las canciones 

de aquel airado y joven Xambó de finales del franquismo, junto a otras piezas procedentes 

del resto de su discografía y que representan la faceta más serena y madura del artista. 

Entre unas y otras, el espectáculo se completa con versiones de otros autores que le 

influyeron en sus inicios, como Ovidi Montllor o Raimon, y una selección de poemas 

musicados por Rafa Xambó a lo largo de su carrera. 

El espectáculo 40 anys i 1 dia del cantante y guitarrista Rafa Xambó, acompañado por el 

pianista Salva Vázquez, se podrá disfrutar mañana viernes, día 27 de noviembre, a las19 

horas, en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia (C/Blanquerías, 6). La entrada es 

gratuita. 

El ciclo de conciertos Indrets Sonors forma parte del programa de actividades 

culturalesTramesa 2015, diseñado por el Consejo Territorial de la SGAE de la Comunidad 

Valenciana. El ciclo comenzó su tercera edición a inicios de 2015 y, hasta la fecha, ha 

contado con las actuaciones de un buen número de artistas de los más dispares estilos:La 

Pepa, An-Marí, Lochlainn, Alexey León, Maronda, Víctor Trescolí & Carlos D. 

Perales, Pentatronika, Samuel Leví y Júlia. Tras la actuación de Rafa Xambó, 

proseguirá con una sesión de música sefardita a cargo de Mara Aranda (4 diciembre) y, 

para cerrar la temporada, el 18 de diciembre, un concierto de alumnos de Berklee College 

of Music de Valencia. 

Cuarenta años (y un día) de canción de autor 

Nacido en Algemesí en 1954, Rafa Xambó inició su carrera musical en la década de los 70, 

ligado a la segunda generación de artistas de la Nova Cançó. Apoyado en un repertorio 

reivindicativo e interpretado en valenciano, el artista se labró pronto una notable 

reputación, compartiendo escenario con algunos de los nombres más populares de la 

canción de autor (Ovidi Montllor, Maria del Mar Bonet, Luis Eduardo Aute…) e, 

incluso, ganando el primer premio del Festival de Noves Veus de Sabadell en 1974. 

Xambó hizo también aparición en la legendaria película La nova cançó de Francesc 

Bellmunt. Sin embargo, mientras preparaba su debut discográfico, el músico fue llamado a 

filas y, al finalizar el servicio militar, abandonó la música para centrarse en su labor como 

escritor, sociólogo y profesor. 

Aunque nunca cortó de manera definitiva sus lazos con el mundo de la música (en 1992, 

por ejemplo, participó en la grabación del disco Ciutat magnètica de Julio Bustamante y 

escribió distintas letras de canciones para Carles Carrasco), Rafa Xambó permaneció 

fuera de los escenarios hasta 2002. Ese año publicó y presentó en directo su primer disco, 7 

acústics, que fue saludado con excelentes críticas. Eso animó al autor a entrar de nuevo en 

el estudio para grabar Dies oberts (2003), dedicado al cantante y pintor Carles Barranco, y 

en el que da el salto de la canción de autor a otros géneros como el blues, el rock o el jazz, 

http://www.sgae.es/es-es/sitepages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=364&s=5


impregnados de aromas mediterráneos. Les seguirían los álbumesCançons de la memòria 

trista (2006), Andanes (2010) y T’estimo tant. Sonets de Shakespeare (2013). 

Llega ahora Llibertat!, disco que recoge aquella lejana maqueta grabada en los 70 conRafa 

Ruiz (guitarrista de Lluís Miquel i Els 4Z) y que el propio Rafa Xambó descubrió 

recientemente por puro azar. Así, tras un sencillo trabajo de digitalización y masterización, 

cuarenta años después han podido ver la luz las canciones que debían haberse incluido en 

su estreno discográfico: Llibertat!. Para celebrar la edición de estas canciones, el cantautor 

ha diseñado el espectáculo 40 anys i 1 dia, que se estrenó en el festival Barnasants, el 8 de 

febrero de 2015, y que mañana viernes se podrá disfrutar en la Sala SGAE Centre Cultural 

de Valencia. 

 

 

http://www.grupbarnils.cat/el-grup-barnils-lliura-el-proper-26-de-novembre-el-premi-

ramon-barnils-de-periodisme-dinvestigacio/ 

El Grup Barnils lliura el proper 26 de novembre el 
Premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació 
18/11/15 a les 11:13 pm 

-COMUNICAT PÚBLIC- 

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm a Barcelona acollirà la gala, punt de trobada del periodisme dels 

Països Catalans. 

Hector Galan (membre de ZOO) i el cantautor Rafa Xambó posaran la música a la festa. 

El Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB) entregarà els guardons del Premi Ramon Barnils de 

Periodisme d’Investigació el proper 26 de novembre en una gala a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. El Grup, 

que ha recuperat el premi que anys enrere havia atorgat el setmanari El Temps, guardonarà els millors 

reportatges periodístics d’investigació rebuts amb un primer premi, dotat amb 1.200 euros i la publicació del 

reportatge al diari ARA, i amb un accèssit especial per a estudiants de Periodisme dotat amb 400 euros. 

Aquesta edició del Premi Barnils ha estat possible gràcies als supermercats Bonpreu-Esclat, l’Ajuntament de 

Sant Cugat i Estrella Damm i del diari ARA. 

La gala, que vol ser el punt de trobada del periodisme dels Països Catalans, començarà a dos quarts de nou 

del vespre, serà conduïda pels periodistes Elisenda Soriguera i Enric Borràs i combinarà en format breu 

reflexions sobre el periodisme d’investigació i el periodisme que es fa avui dia. El toc festiu anirà a càrrec del 

cantautor del País Valencià, Rafa Xambó, i del membre ZOO, Héctor Galan. La gala, oberta al públic, tindrà 

un format àgil i breu i després serà el moment del brindis, les copes i la tertúlia. 

El jurat del premi ha estat integrat per Antoni Bassas (diari ARA), Pep Gimeno (Cugat.cat), Neus Bonet 

(degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya), David Vidal (professor de Periodisme a la UAB), Dolors 

Genovés (periodista i documentalista) i David Bassa (president del Grup Barnils). Bassa ha considerat que el 

Premi Barnils “és una finestra per promoure el periodisme d’investigació en un moment en què és més 

necessari que mai”. El president del Grup Barnils ha destacat també la necessitat de “donar prestigi a aquest 

tipus de periodisme” i ha confirmat la voluntat del Grup de consolidar aquest guardó junt amb iniciatives com 

l’Anuari Mèdia.cat dels silencis mediàtics o la col·lecció de llibres  Periodistes. 

Barcelona, 19 de novembre de 2015 
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http://www.europapress.es/valencia/noticia-rafa-xambo-repassa-seua-trajectoria-

lespectacle-40-anys-dia-20151126133243.html 

 

Rafa Xambó repassa la seua trajectòria a l'espectacle '40 anys i 1 dia' 

 

europa press Secciones valencia / Valencià AlicanteCastellónValenciaValenciàInnovaCultura DIVENDRES A LA 

SGAE Rafa Xambó repassa la seua trajectòria a l'espectacle '40 anys i 1 dia' 53 Rafa Xambó repassa la seua 

trajectòria a l'espectacle '40 anys i 1 dia' Publicado 26/11/2015 13:32:43CET VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA 

PRESS) -    El cantautor valencià Rafa Xambó repassarà en directe la seua llarga trajectòria artística demà 

divendres, a partir de les 19.00 hores, en el marc del III C ... 

 

Leer mas: http://www.europapress.es/valencia/noticia-rafa-xambo-repassa-seua-trajectoria-lespectacle-40-anys-dia-

20151126133243.html 

 

(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo 

y expreso consentimiento. 
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LA VEU PV 

http://opinions.laveupv.com/opinio/blog/6215/rafa-xambo-40-anys-i-un-dia-qui-ho-diria-per-amalia-garrigos 

Dijous, 26.11.2015 16h30 

Rafa Xambó: 40 anys i un dia. Qui ho diria!, per Amàlia Garrigós 

 

 

Rafa Xambó.  

Fotos: La Veu. 

 

Amàlia Garrigós 

 

Rafa Xambó és un home d‟insubornable consciència, imbuït d‟un esperit compromès, 

honest i combatiu amb un tarannà batallador i coherent en tot allò que fa: en la seua 

implicació política com a militant del País Valencià, escrivint un llibre d'assaig sobre el 

fenomen comunicatiu a casa nostra, fent pedagogia crítica i constructiva a les aules de la 

Facultat de Sociologia, defensant amb la fermesa dels arguments i la força de la raó la 

nostra ràdio i televisió valencianes, o bé, creant música. 

 

En la darrera edició dels Premis Ovidi, celebrada per primera vegada al Palau de la 

Música, ha estat al capdavant de l‟organització del cicle de concerts „La fera al Palau‟ i ha 

coordinat la gala dels guardons on els músics han trobat el suport de totes les institucions 

valencianes després d‟anys d‟invisibilitat i menyspreu. Una nit històrica celebrada amb 

emoció després de la resistència cultural d‟associacions, plataformes i entitats 

cíviques  que han desenvolupat fonaments sòlids per a la dignitat del músic amb pocs 

recursos i molt d‟esforç. Rafa Xambó va ser un dels amotinadors de l‟ocupació del hall del 

Palau fa 10 anys quan “una nodrida colla de músics i cantants en valencià no només 

rebentava el tap vergonyant de la resignació i posava el focus mediàtic sobre una escena 

musical concienciosament minoritzada, sinó que inaugurava, sense saber-ho, la seua 

època més fructífera i esplendorosa.” (Josep Vicent Frechina dixit) 

 

Xambó fou un dels promotors del naixement del Col·lectiu de Músics Ovidi Montllor que 
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ha mantingut, de manera sostinguda, la convocatòria dels Premis de la Música en 

valencià durant una desena d‟anys (i els que vindran). 

 

 

 

En la lluita per RTVV (com a conseller d‟Administració) s‟ha batut, cos a cos, en la sorra 

com un gladiador que atrapa l‟odi i l‟obliga a doblegar-se amb la força de la raó. Al mateix 

temps que batallava en eixa guerra, ell es refugiava en la creació de „T‟estimo tant‟. Un 

procés de dos anys que ha coincidit amb els esdeveniments que ens han dut als 

valencians al negre de la televisió i al silenci de la nostra ràdio. 

 

Des del 1992, que va coproduir „Ciutat magnètica‟, fins l'any 2002, va estar retirat de la 

música. Mentre exercia de pare criant els seus fills i els engrunsava amb cançons abans 

de dormir, se li va despertar de nou la irresistible vena creadora. Aleshores, 'Rafa Xambó 

i la Fusteria' va publicar tres discos: '7 acústics', 'Dies oberts' i 'Cançons de la memòria 

trista'. Aquest últim va ser reconegut amb el Premi Ovidi Montllor al disc de cançó d'autor 

del 2007. Durant el seu exili voluntari a Escòcia  va pair, 'Andanes', el primer disc en 

solitari amb temes més intimistes com ara, 'Un home en l'andana' o la distingida amb el 

Premi a millor lletra de l'any 2010 pel Col·lectiu de músics Ovidi Montllor, 'Glasgow' 

 

 

 

Rafa ens sorprén recreant-se delicadament en un clàssic universal en llengua anglesa 



amb el plus d'haver sigut traduït a l'idioma d'Ausiàs March. 'T'estimo tant' és una dotzena 

de sonets, un ramell de dotze roses que contenen l'aspror de les espines, la bellesa 

estètica i la dolçor del seu aroma. Sonets d'amor, de mort, de sexe, de desesperació, de 

descontrol i del gaudi de la carn. Dotze mirades a la pulsió de l'amor carnal, bisexual i 

espiritual. Versos que William Shakespeare va escriure fa 400 anys i que amb la 

traducció del poeta lleidatà Txema Martínez, esdevenen actuals, frescos i accessibles. El 

llibre de Martínez recull els 154 sonets d'amor de l'escriptor anglés. Una obra per la qual 

va rebre el Premi Jordi Doménech de traducció poètica publicada per l'editorial Eumo. Ara 

per ara, de manera incompressible, està descatalogada. Per eixa raó el disc té encara 

més crèdit i hauria d'emprar-se als instituts i a les facultats de Filologia Catalana per tal 

d'acostar Shakespeare als alumnes a través de la música. Una proposta que està a mig 

camí del jazz, de la contemporània i de la cançó. El violoncelista Matthieu Saglio i el 

pianista Salva Vázquez, aporten  un gran valor a aquesta suggeridora mixtura. La guitarra 

i la veu de Xambó se'ns presenten en els diferents registres que l'han nodrit; la cançó 

francesa a la manera de George Moustaki, la textura Dilaniana o el color de la luxúria de 

Lou Reed. 'T'estimo tant' reivindica la bellesa en un temps de brutícia i de lletjor i reclama 

la cultura en mig d'un món ofegat pel 21% de l'IVA. 

 

 

 



Xambó és un dels referents en actiu del moviment de la nova cançó. Fa 40 anys i un 

diaque va xafar per primera vegada un escenari cantant contra la por i a favor de la 

llibertat. En aquella època la cultura també la feia la societat civil a contracorrent de les 

institucions i recentment ha rescatat una maqueta que havia de ser un disc i que formava 

part del seu inventari. 40 anys i un dia més tard, aquell treball és un disc que es diu 

„Llibertat‟. I m‟agrada que eixe treball veja la llum ara, justament quan hi ha somnis, 

moviments i il·lusions de canvis. I quasi al mateix temps que naix „Llibertat‟, naix també la 

seua filla.  Sí, Rafa ha sigut pare d‟una xiqueta que porta el nom d‟una serra que ens 

acompanya des de la Marina Baixa, passant pel Comtat fins a l‟Alcoià i on trobem, 

malgrat l'efecte destructiu i reiterat dels incendis, alguns enclavaments forestals 

destacables, representats per bosquets de carrasques i espècies amb noms tan bonics 

com freixe de flor, auró moixera… Sí la seua filla porta per nom Aitana. I hem de dir que 

Rafa Xambó ha sembrat llavors amb fruits esplendorosos entre el 2014 i el 15 amb el 

llibre a mig camí entre l‟assaig i la literatura del jo „el riu dels ulls‟, el disc „T‟estimo tant‟, el 

rescat de les cançons de „Llibertat‟, i la seua filla Aitana… Ara caldrà que plante una 

carrasca a la serra.  

 

Per molts anys, Rafa! 

Amàlia Garrigós  
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