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Familiars, músics i amics
acomiaden Josep Fortuny
Marina Rossell acarona Joan Fortuny, germà de Josep i saxofonista de la Dharma, a la sortida del tanatori
Foto: ACN

Familiars, amics i un bon grapat de músics del país han donat aquest divendres a la tarda l'últim
adéu a Josep Fortuny, mort dimarts passat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/60004/mor/josep/fortuny/bateria/electrica/dharma) . La
cerimònia de comiat prèvia a l'enterrament del bateria fundador de la Companyia Elèctrica Dharma
ha durat poc menys de mitja hora durant la qual s'han realitzat parlaments i s'han interpretat
algunes peces musicals. A més dels familiars i amics del músic, també han assistit al comiat el
conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i alguns músics del país com Marina Rossell, Núria
Feliu, Gerard Quintana i Joan Manuel Serrat que han volgut fer costat a l'entorn immediat de
Fortuny en aquests moments.
La cerimònia per a Josep Fortuny ha tingut lloc a primera hora de la tarda al Tanatori de les Corts i
hi ha assistit un centenar llarg de persones. Al llibre de signatures i records instal·lat al vestíbul
del tanatori li faltaven pàgines per recollir les mostres de condol i agraïment cap al membre
fundador de l'Elèctrica Dharma.
L'acte de comiat ha estat breu i no hi ha faltat la música, que va acompanyar Fortuny tota la
seva vida. Un grup reduït de músics han interpretat peces, amb alguns poemes musicats.
A la sortida del tanatori el germà de Fortuny i emblemàtic saxofonista de la Dharma, Joan Fortuny,
ha acomiadat els assistents. La santsenca Núria Feliu, Marina Rosell i Joan Manuel Serrat li han
donat una sentida abraçada.
També emocionat, Ferran Mascarell ha declarat a l'ACN que els records que guarda de Fortuny i
la Dharma "travessen" tota la seva vida. "Personalment com professional les nostres trajectòries
s'han creuat moltes vegades", ha expressat Mascarell, per a quí tots els Fortuny "s'han convertit
en persones entranyables i gairebé familiars en les nostres vides". Mascarell ha recordat com en
els seus anys com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona, no hi havia festivitat que "no es perdés
la Dharma, amb el seu entusiasme , la seva energia, la seva mirada positiva i la seva convicció
sobre el país".
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