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Dani Nel·lo, músic: “En música també hem de trenacr el centralisme de
Barcelona”

Pep Tugues
Dani Nel·lo és un músic polifacètic que va iniciar la seva carrera musical amb los Rebeldes als disset anys, I'any 1985.
Després ha fet múltiples col·laboracions amb altres músics -Jackson Browne, Pat McDonald, Enrique Bunbury,
Raimundo Amador, etc.-, i s'ha implicat en projectes musicals. Actualment, té dos espectacles en gira: Estranyes
sensacions, de petit format, que es va estrenar a l'Espai Joan Brossa, i que és una barreja entre música i teatre; amb
Tandoori Lenoir ens ofereix un concert en directe familiar. Sempre I'ha mogut a fer naves propostes el seu amor per la
música.

-Estranyes sensacions és un espectacle molt personal; que desprèn molta màgia
-És un espectacle que s'ha de veure de prop. No és ni un concert ni una obra de teatre amb majúscules,
sinó que s'inspira i vol recuperar l´aire del cabaret barceloní d'entreguerres. Quan vaig lIegir Barcelona
de nit, de Sebastià Gasch, em va impressionar molt. El gran cronista ens descriu aquells locals 'que
formaven el triangle d'or amb el carrer Nou de la Rambla, el Paral·lel i el carrerr Unió. En petites tarimes,
s'hi feia un tipus de cabaret, de varietés, molt familiar, sense gaires' pretensions I amb l´objectiu
d’entretenir.

-M´imagino que hi ha una barreja de propostes.
-S'hi barrejava el teatre, el music-hall, l'striptease, el flamenc, el transformisme. S'hi citaven les petites
arts del teatre. Com deia, volia alimentar I'entreteniment quotidià. Vaig poder fer l´espectacle i estrenar-
Io a l’Espai Brossa. Vàrem fer temporada i la veritat és que va tenir una bona acollida per part del públic.

-Estranyes sensacions va ser estrenat en una sala alternativa, però en la gira per la província de
Barcelona, quins tipus de teatre I'han programat?
-Hi ha. una sèrie de teatres que són petitets i molt acollidors, amb aforaments petits com l'Aurora
d'lgualada, L’Estruch de Sabadell. Teatres més grans ho  han programat però posant el públic a
l´escenari, convertint aquest espai en un espècie de sala petita. També s'ha de dir que aquest
espectacle per a més de cent-vint persones no funciona perquè tot ha de ser molt proper a l´espectador.

-L´espectacle té dues parts ben diferenciades.
-A la primera part, repasso la biografia del meu saxo. És un saxo molt antic, del 1958, que ha tingut
diversos propietaris i, per tant, té una història. La vaig investigar i hi he posat una mica de poesia
entremig. Intento tocar com ho feien cadascun dels seus antics propietaris i explicar una mica el seu
context. També explico la història del Theremin, instrument electrònic creat a principis dels anys trenta
per Leon Theremin. Un instrument fantàstic, molt curiós, de so inversemblant i sobrenatural. Es toca
sense tocar-se físicament, s´hi acosta i allunya la mà modulant la freqüència.

-Encara que sense intermedi, hi ha una segona part.
-Si, més enfocada cap al món de la varieté, on apareix un percussionista, Martí Parramon –col·laborem
des de fa molt de temps -,una contorsionista -Ana Miren- i una ballarina del ventre -Sonia Motos-. Per
tant, hi ha música, cic i dansa, encara que amb un tractament molt particular i sempre acompanyat amb
música. És un joc escènic que va més enllà d'un espectacle musical.

-Com deia és un espectacle per veure de molt a prop. 
-Amb espectadors massa lIuny, seria un altre espectacle. Ho vam fer en un teatre de grans dimensions,
I no va funcionar. Es crea una atmosfera, un ambient, inversemblant, poètic. Amb la barreja d'aquests
busquem les estranyes sensacions.
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-Quan actua a teatres antics, aprecia que tenen els famosos fantasmes, que els de nova planta encara
no han aconseguit?
-És clar, notes aquella solera dels teatres antics. L´energia que s'hi ha impregnat i es desprenen a
causa de les representacions que s'hi han ofert, la notes que s'han tocat i no quedes escèptic. Els nous
normalment tenen els avantatges tècnics i estan més preparats i més pràctics. Tot teatre antic, però, en
algun moment  ha estat teatre nou.

-.L´altre espectacle que ofereix en gira, molt diferent a Estranyes sensacions, és el concert en directe de
Tandoori Lenoir.
-És un grup que vam formar l´any 1995, de blues, jazz, que no se sap ben bé on comença un i on acaba
l´altre. Els seus components som els pioners del blues a Barcelona: August Tharrats, Amadeu Casas,
Artr Regada, pep Pascual, Aldo Munari i jo mateix. Vam iniciar-nos en camps i grups diferents i vam
decidr unir-nos. Vàrem intentar captar aquesta energia del rythm´n blues dels anys quaranta i cinquanta
amb swing, rythm´n blues i jazz. I amb Tandoori Lenoir en família, fem un espectacle familiar per a tots
els públics i oferim un còctel explosiu de bona música, alhora que es dóna una sensació fora del normal
amb aquest públic més familiar.

-Fer un concert familiar al matí podria ser considerat d´una categoria menor de l´habitual?
-Algú s´ho pot pensar, però és tot al contrari. Per la nostra sorpresa hem sentit que l´energia i la força de
I'espectacle a les dotze del migdia és gairebé la mateixa com si estiguéssin tocant a les .dotze de la nit
en un club ple de fum. Fins i tot et diré que estàs més concentrat Ia comunicació és molt fluida. Els nois i
noies, fins i tot els mes petits, són un públic molt exigent.

-Podem dir que esteu treballant la pedrera d´espectadors per al futur?
-Els joves i els nens que assisteixen al nostre concert familiarésdifícil que sentin aquesta música si no
va a un concert de les característiques del nostre. No és música que se senti per la tele o la ràdio
habitualment. En el meu cas, vaig descobrir el blues i el jazz de la mà del meu pare que em portava a
concerts. Vaig començar a estimar la música, i espero que els nois i noies que vinguin al nostre concert
també ho facin. Tenim una satisfacció personal molt gran quen oferim aquest concert.

-Quin és, l'instrument por antonomàsia de Dani Nel.lo?
-El saxo, el saxo tenor. Vaig començar amb disset anys i aviat en faré trenta-set. Encara que també toco
I'harmònica, el saxo Baríton, la guitarra (per compondre), i també. canto, encara que no sóc cantant.

-Les cançons dels vostres espectacles són originals?
-A Estranyes Sensacions hi ha de tot, però sobretot hi ha improvisació, i per això és exitant, mai saps
com acabarà. I en el repertori del concert de Tandoori Lenoir hi ha un cinquanta per cent de versions i
l´altre cinquanta propi.

-Quins  projectes té actualment Dani Nel.lo. a part dels esmentats?
- Hem format un grup anomenat Vértlgo, un grup instrumental sense centrar-nos en cap gènere en
concret, sinó que intentem buscar un lIenguatge personal. Es difícil fer música instrumental i no caure
ràpidament en gèneres coneguts (funk, jazz...). Intentem abocar móns estètics que ens agraden. Hi ha
elements de jazz però en una estètica una mica de sèrie B. També hi ha aires cinematogràfics i
elements d'improvisació més bojos. Properament també farem un disc. Gravar i fer gira és l´estat natural
d'un músic.

-En teatre es fan temporades i després es va de bolos. En música, sempre es vad e bolos.
-Musicalment, és molt bo fer temporades estables en espais concrets. S'agafen dinàmlques molt
interessants i crec que hi hauria d'haver teatres i locals que ha fessin més sovint i d'una manera estable.
Però seria bo per als intèrprets i per als músics.



Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   24/04/2004

Secció:  Suplement de l´Oficina de Difusió Artística Pàg: 09

-Programar un espectacle com el seu és un risc?
-Potser perquè és una proposta insòlita, però també tinc una trajectòria al darrere. El criteri dels
programadors ha millorat molt alguns se saben arriscar. Només cal agafar algunes programacions i
veurem que hi ha risc, però també estan molt ben compensades. En els teatres s'ha de programar arts
escèniques, no només teatre entés de la manera clàssica.  Allò que és fa dalt d'un escenari, que fa
sentir i es viu, i sobreto fa emocionar. Tan vàlid ésun recital de poesia com un concert, haurien de tenlr
el mateix valor escènic. Per això els programadors han de tenir una mentalitat oberta.

-La música com la vostra té.suficients espais per fer gira?
-Fa.poc,mig en broma mig seriosament, comentàvem que poder fer una gira per teatres és com estar a
primera divisió, perque el món del club de música no està adequat ni preparat, moltes vegades, tan bé
tècnicament com els teatres, i tampoc n'hi ha tants. En un teatre sempre et sents molt més "mimat".

-És clar que Dani Nel.lo no es dedica a un sol projecte, sinó que en té molts entre mans.
- Suposo que el fet de no proposar un projecte grandiós em fa diversificar. Com que són projectes petits
he detreballar més, però tot el que sigui escenari i música ho faig molt agust.Tenir un bolo; no vol dir
actuar dues hores, sinó preparar l´actuació des de molts dies endarrere i viure aquell dia d'actuació des
del matí fins que acaba el concert només pensant en això la música preparada amb amor surt d'una
altra manera i arriba millar al públic.
Dani Nel·lo.
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