
L’àvia materna es diu Carmen i
va néixer al poble sevillà d’Herre-
ra. La paterna va arribar al món a
la localitat macedònia de Bukovo
com a Menka. Unint els dos noms,
la seva néta, la cantant Maika Ma-
kovski (Palma de Mallorca, 1983),
ha creat un nom que sonarà molt
en els propers mesos, CarMenKa.
Un acrònim que simbolitza la fu-
sió de les dues identitats de la re-
coneguda artista balear i dóna tí-
tol al projecte musical que ha me-
rescut el 2n Premi Teresa Rebull
de cultura popular i tradicional: la
recompensa principal, al marge
dels 5.000 euros que contribuiran
en la producció, és l’estrena de
l’espectacle resultant durant la
propera edició de la Fira Mediter-
rània de Manresa, concretament
el divendres 6 d’octubre al vespre
al teatre Conservatori.

«No vaig anar a Macedònia fins
que tenia trenta anys, una mica
tard», reconeixia Makovski ahir al
migdia en la presentació del guar-
dó a Manresa, acompanyada per
Aleix Puig. Responsable del pres-
tigiós Quartet Brossa, és el músic
escollit per la mallorquina per fer
créixer l’orquestra que ha de bar-
rejar amb criteri els diferents uni-
versos sonors en joc.

L’estiu del 2014, «en un mo-
ment de canvi  vital», l’artista va
anar a cercar les arrels del seu
pare. «Quan hi vaig arribar, em
pensava que estaria tot el dia tan-
cada en una habitació i escrivint
música, però el que em vaig trobar
és que la meva família em va se-
grestar i vaig descobrir una di-
mensió familiar que no havia vis-
cut mai. El seu tracte era senzill,
tendre...», va explicar: «vaig viure
la música com mai abans, veient
com ballen i com toquen aquella
gent. Vaig plorar d’emoció molts
cops. I, fins i tot, vaig aprendre una
mica la llengua». Sintetitzant l’ex-
periència, Makovski va afirmar
que «vaig omplir una part de mi
mateixa que fins aquell moment
estava buida».

Després de Macedònia, la can-
tant també va viatjar al Canadà i
va continuar acumulant un bagat-
ge que l’any passat va abocar en el

disc Chinook Wind. Una de les
cançons de l’àlbum, en el qual va
participar el Quartet Brossa, porta
un títol prou significatiu del nou
rumb: Makedonija.

Una rockera en la cruïlla
El Premi Teresa Rebull, que tribu-
ta reconeixement a una destacada
figura de la cançó d’autor catala-
na, s’atorga a una producció mu-
sical de cultura popular i tradicio-
nal i és convocat per la Generalitat
de Catalunya i la Fira Mediterrà-
nia amb la col·laboració de l’Espai
Marfà de l’Ajuntament de Girona
i la Fundació Casa de la Música
del Gironès. En el finançament de
l’espectacle també hi participa el

Festival Connexions de Barcelo-
na.

Andalusia, Macedònia... i les
seves illes Balears? «Estic inten-
tant trobar els límits del projecte.
Les dues àvies són els dos pols»,
va apuntar Makovski, que agraeix
la possibilitat que proporciona el
premi de fer una estada a la sala
La Mirona, de Salt, per polir la pro-
ducció. CarMenKa s’anirà edifi-
cant sobre un grapat de cançons
populars de les diferents cultures
que formen el menú i les compo-
sicions pròpies que emergeixin de
la capacitat creativa de Makovski.

«La Maika és una bèstia escè-
nica», va dir Aleix Puig: «si al seu
magnetisme hi afegim la suma de
tradicions musicals d’aquest nou
projecte, el resultat serà una bom-
ba nuclear». Aquesta és la qüestió,
i no és un tema menor.

Els qui l’han vist actuar en di-
recte o han apreciat la participa-
ció en obres de teatre com Desa-
parecer, amb Juan Echanove in-
terpretant textos de Poe, i Només
són dones–amb l’actriu Míriam Is-
cla i la ballarina Sol Picó parlant
de les preses del franquisme– co-
neixen a bastament la contun-
dència i l’energia amb què s’ex-
pressa. «No puc renunciar al
rock», va assegurar, «però tampoc

vull cantar amb un accent anda-
lús que no tinc». En aquesta cruï-
lla és ara la compositora mallor-
quina, que té un llarg estiu per no-
drir tant el repertori que estrenarà
a Manresa com la banda que
l’acompanyi a l’escenari. 

«La idea que planteja la Maika
és tot un repte pel que fa als com-
passos», avisava Puig: «la música
macedònia té uns ritmes tancats
i beu de la música balcànica i gi-
tana. El flamenc, en canvi, té el
seus palosd’una manera molt na-
turalitzada. Hem de fer casar els
dos estils i el de la mateixa Maika.
El repte és excitant».

El director artístic de la Medi-
terrània, David Ibáñez, va saludar
la presència de Makovski a la fira
com una notable aportació a la
programació per la dimensió mu-
sical que, amb els anys, ha assolit
l’artista i va confessar que «la vaig

veure per primer cop ara fa deu o
onze anys a l’Apolo i no sabia qui
era, però em va meravellar».

L’orquestra que bastirà instru-
mentalment CarMenKa serà for-
mada per músics procedents del
folk macedoni i andalús. Entre ells
ja estan confirmats Jovan Milo-
sevski (guitarra flamenca tambu-
ra i veu), Vangel Makovski (acor-
dió, vents i kaval), José López
(contrabaix) i Stevce Stojkovski
(zurla gajda i kaval). D’aquest úl-
tim, Maika Makovski va explicar
que «toca els instruments més ar-
caics». Un ingredient més per se-
guir la petjada del projecte que
Makovski posarà de llarg en terri-
tori manresà.

Maika Makovski fusionarà les identitats
andalusa i macedònia en la Mediterrània
La cantant i compositora mallorquina guanya el 2n Premi Teresa Rebull barrejant les cultures de les seves dues àvies

EL PRIMER NOM La programació de la Fira Mediterrània de Manresa ja coneix la identitat d’un dels seus caps de cartell. Maika Makovski ha
obtingut el dret a estrenar el seu nou projecte durant el certamen del proper mes d’octubre gràcies a la simbiosi musical dels seus ancestres
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Maika Makovski va ser ahir a Manresa per rebre el guardó que permet estrenar a la fira manresana 

Els vencedors del
primer any encara
estan en cartell

 Els responsables de la
Mediterrània van donar a
conèixer fa un any els noms
de Carles Belda i Carles San-
josé, Sanjosex, com a gua-
nyadors de la primera edició
del Premi Teresa Rebull.
Amb el títol de «Càntut», el
projecte es proposava recu-
perar el cançoner tradicio-
nal dels avis de les comar-
ques gironines, transmès
bàsicament de forma oral. El
duet va actuar a Manresa en
la 19a edició de la fira i va
iniciar una prolífica carrera
que ha sorprès positiva-
ment, i fins i tot té un festi-
val propi. «Han fet un munt
de bolos», va apuntar ahir
David Ibáñez, director artís-
tic del certamen, i també
se’ls podrà escoltar el 27 de
juliol a la sala Barts en el
marc del Festival Grec de
Barcelona. Lluís Puig, direc-
tor general de Cultura Popu-
lar, Associacionisme i Acció
Culturals del departament
de Cultura de la Generalitat,
va afirmar que «la llarga tra-
jectòria d’en Belda i Sanjo-
sex demostra que el premi
no és una despesa sinó una
inversió que genera circuit».

LA XIFRA

5.000 
Euros per a la producció
El premi és dotat amb cinc
mil euros i una estada de
creació a la sala La Mirona de
la localitat de Salt, al Gironès.

La rockera s’envoltarà d’una
orquestra de músics del folk
andalús i macedoni en la 20a
edició del certamen manresà

El projecte també té la
coordinació d’Aleix Puig, del
Quartet Brossa, per fer casar
els diferents estils

MANRESA
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