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L'espectacle comença amb Carlinhos 

• El 'Camarote andante', la carrossa de la cercavila 'Carnabalona', és tota una atracció

RAMÓN VENDRELL

El gran pavelló número dos de la Fira de Barcelona, a l'Hospitalet, estava desert i en penombra. En
escenaris així les agències secretes resolen els seus tripijocs. Però l'inquietant espai va acollir ahir a la
tarda la presentació del Camarote andante. La carrossa serà avui des de les 18 hores el nucli de
Carnabalona, la recreació del carnaval de Salvador de Bahía que Carlinhos Brown ha preparat per al
Fòrum.

Per a una ciutat que estima les fires i el tuning, el Camarote andante és un espectacle en si mateix. Una
cabina Volvo arrossega un remolc que segons uns representa una serp i segons altres, una nau
espacial retrofuturista. El tràiler, fantasia de tombolers feta cromada realitat, és una disco rodant. Al pis
inferior hi ha la taula de mescles. Al pis superior, descobert, hi aniran els convidats, entre els quals hi
haurà Gilberto Gil, ministre de Cultura del Brasil. El prototip té més llums que un arbre de Nadal i un
equip de so capaç de despentinar un afro: 50.000 watts escopits a través d'un sistema de megafonia en
360°.

Obriran la cercavila dues cobres de seda mogudes per 15 persones cada una. Darrere hi aniran 40
músics, principalment amb instruments de percussió i de vent. I amb micròfons sense fil que envien el
senyal al camió (la cua de la desfilada) perquè sigui amplificat. Al carnaval de Salvador de Bahía hi
participen més o menys 50 d'aquests deliris sobre rodes.

Gairebé simultània va ser l'arribada de Joan Clos, alcalde de Barcelona, i de Carlinhos Brown a la
presentació. Clos va fer el que tots els presents volíem fer: va saltar a la plataforma on hi ha el kit de
percussió que fa de mascaró de proa del Camarote andante. Els problemes van començar quan Brown
el va convidar a tocar alguna cosa. Un ritme semblant al que va marcar Clos devien d'escoltar els galiots
quan havien de vogar a poc a poc.

L'alcalde de Barcelona estava content. En tenia motius. Fins i tot quiet, apagat i mut dóna vida el
Camarote andante. És un hit segur. Joan Clos va assajar uns quants passos de samba mentre seguia
Brown a l'interior del vehicle. Allà li va preguntar al músic: "¿Tu coneixes Ronaldinho? ¿Vindrà o
no?". Les respostes de Brown van ser que sí i que no ho sabia. Joan Clos va demostrar que té un inèdit
sentit de l'espectacle. Amb Ronaldinho allà a dalt "movent l'esquelet", segons l'expressió de l'alcalde,
la desfilada de l'artefacte seria fabulosa. A veure si s'anima el crac blaugrana.
Brown va dir que "el carnaval és comunicació immediata". L'artista i la seva banda, doncs,
interpretaran cançons infal.libles del repertori de Brown i de Candyall beat, el seu nou disc, gravat en
comandita amb l'argentí DJ Dero. El públic, que es preveu massiu, també comprovarà com sona Els
segadors adaptat als ritmes de la samba.

Carnabalona
Ramon Curto
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