
“Estuve a punto de…” és el single que 
presenta el nou treball de Miguel Bosé, 
Cardio, un CD de laboratori quirúrgic 
creat especialment per a fer-nos incisions 
en el nostre tòrax i furgar directament 
en el més profund del cor. 

Ai, Miguel Lucchino, des que vas veure 
la llum ja volies generar polèmica! No 
vas néixer ni a Espanya ni a Itàlia, sinó 
que vas decidir fer-ho a Panamà, però 
vas aconseguir la nacionalitat quan 
vas quedar exempt del servei militar 
espanyol que per aquell temps era 
obligatori. En les teves entremaliadures 
de noi en el sud de França al costat del 
teu padrí Pablo Picasso, qui ja deia de 
tu allò “d’aquí hi ha una estrella”, ja 
vessaves art en les teves venes. I com 
les estrelles, has tingut grans moments 
estel·lars i de vegades alguna apagada.

I és que ja deies, Miguelito, en el teu 
primer treball musical, aquest single de 
debut “Soy”, que en el teu cor i en el 
teu ésser duies la creativitat i el canviar 
camaleònic de l’art heretat de la teva 
mare, l’actriu italiana, Lucia Bosé. La 
teva saba sanguínia mai ha estat deso-
cupada sinó, ben al contrari, sempre en 
estat d’ebullició.  

Però a tu, “Don Diablo”, sempre t’ha
agradat provocar. Ja ho vas fer amb 
aquest cop d’efecte en la presentació 
del teu nou treball, Cardio, on a alguns 

membres de la plana major del PP els hi van entrar taquicàrdies en escoltar dels 
teus llavis la comparança de la dictadura cubana amb la Comunitat Valenciana. 
Encara no s’han vist els efectes d’aquest huracà de paraules, però més d’un ja ha 
dit la seva al definir-te com a una “artistaza” i vetar-te en concert en la seva ciutat 
(com ha fet l’alcalde de Torrevieja, el popular Pedro Hernández Mateo). Però per 
embolicar encara més la troca, a la televisió no et talles ni un pèl i ens proposes a 
Esperanza Aguirre com a dirigent d’un partit d’ultradreta. No van trigar en repli-
car-te, nominant-te a ser desqualificat. A què es refereixen, Miguel? 

Com segueixis així el Cardio Tour s’acabarà en pocs mesos i no li podrà fer ombra 
al Papito Tour amb més de dos anys donant voltes per tota la geografia espanyola i 
llatinoamericana, envoltat “d’amigotes” que compartien escenari amb tu. Es nota 
que en les teves venes corre sang de desafiament, com el del teu pare dins les places 
de toros, i aquest punt seductor-transgressor que sempre t’ha caracteritzat. Segur 
que encara tens algun as guardat a la màniga;  o ja no te’n queden, d’asos? 
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