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Alan Parsons,
el so de la ràdio
d’un altre
temps

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

El músic britànic va recrear
èxits com ‘Eye in the sky’
en una sala inflamada

T raslladar la seva música al
directe no és una tasca sen-
zilla per a un esteta de l’es-

tudi com Alan Parsons. Però des
que, als 90, va sortir a la carrete-
ra, no se’l veu incòmode sobre
l’escenari, col.locat discretament
a la part del darrere però un es-
glaó per sobre, com si abracés els
músics i l’audiència mateixa con-
vertit en patriarca. Sap el que ha
de fer: proveir els seus fans de car-
regament nostàlgic en estat pur,
com dimarts en un Luz de Gas
ple a vessar.

Parsons, a càrrec d’una guitar-
ra i un teclat, i els seus cinc mú-
sics, tots ells assumint tasques vo-
cals, es van entregar al greatest hits
complet des de la primera cançó,
ni més ni menys que Eye in the sky.
Aviat van anar caient Don’t answer
me, La Sagrada Familia, I wouldn’t
want to be like you... Els fans no van

tenir treva. L’atac revivalista va ser
total. Gairebé cada cançó era un
èxit de la radiofórmula pop dels
anys 70 i 80. Un pop que mirava
més al rock que en les gravacions
originals: guitarres acalorades
buscant un plus de vitalitat.

DOSIS DE NOSTÀLGIA / Hi va haver
rock progressiu amb protagonis-
me per als sintetitzadors (Lucifer)
i adult oriented rock, AOR, en tota
regla (Psychobabble). Cançons
menys atemporals del que el seu
autor voldria: per més que algu-
nes melodies ho puguin ser, la se-
va manera de vestir i de defensar
els temes estan adscrits a una
època passada. El so de la ràdio
d’un altre temps.

Però, assumint aquest punt, el
xou va donar el que la clientela
esperava. Els càntics inflamats i
les exaltacions d’amistat a la sala
van ser un indicador que Parsons
triomfava. Veient tanta complici-
tat en l’ambient, va tenir el detall
de dilatar l’actuació amb bisos
com Games people play i Old and wi-
se. Amics per sempre.

33 Alan Parsons, dimarts.

LLLEl festival d’estiu de Barcelona

«L’òpera de Barcelona
m’ha tancat la porta»

33 Albert García Demestres.

Albert García
Demestres

El polifacètic creador presenta aquesta
nit ‘Mariana en sombras’, una òpera
de cambra, a l’Auditori.

Compositor

MARTA CERVERA
BARCELONA

–¿Per què les seves òperes se so-
len estrenar fora de Catalunya?
–El món operístic a Barcelona m’ha
tancat les portes només perquè des
del meu programa Tutto Demestres de
la COM, que, per cert, es deixarà
d’emetre la temporada que ve, sóc
crític amb el que veig. El Liceu hau-
ria de sentir vergonya del poc suport
que dóna als autors vius.

–Alguna cosa programen.
–És poc. Els vaixells insígnia de la
cultura com el Liceu i l’Auditori no
programen pràcticament res real-
ment nou. I és una llàstima perquè
el públic accepta bé la novetat. Ens
han intentat vendre que el públic
no connecta amb el que desconeix,
però no és cert.

–El Grec ofereix avui una de les se-
ves creacions, Mariana en sombras.
–La vaig estrenar per encàrrec fa uns
set anys a Granada. És un homenat-

ge a Mariana Pineda centrat en els
seus últims dies de vida i una discus-
sió sobre la llibertat que manté amb
el seu botxí. És una òpera quieta i
estàtica, on pesa més la paraula que
el gest. El text d’Antonio Carvajal és
fantàstic, poètic i profund.

–¿Veurem la seva òpera de cambra
Joc de mans, estrenada a Itàlia?
–No ho sé. La vaig concebre pensant
en el Festival de Peralada, animat
per Luis Polanco. Però un cop ell va
morir, ningú s’hi va interessar. Des-
prés d’estrenar-se, el Teatre de Mòde-
na la va incloure en un projecte edu-
catiu perquè van considerar que
tractava temes actuals que interes-
sen la joventut. H

MONTSE G. OTZET
BARCELONA

Vestits de cua sota
la llum de les estrelles
‘Bailaoras’ de tres generacions van oferir a
l’amfiteatre un rotund espectacle de flamenc

U n estiu de fa 12 anys es va
oferir a Barcelona un al-
tre espectacle amb el

nom de Mujeres, com l’estrenat
diumenge passat a la nit en el
marc del Grec. ¿Què hi ha de co-
mú entre tots dos? Ni més ni
menys que la inestimable presèn-
cia de Merche Esmeralda, que, en
aquella ocasió, a més a més de
ballar, capitanejava la seva com-
panyia. I ¿què hi ha de diferent?
Doncs que en el cartell de fa més
d’una dècada s’hi anunciava Sara
Baras com una jove promesa
mentre que en l’actual el seu lloc
l’ocupa una esplèndida realitat
anomenada Rocío Molina.

Merche Esmeralda, Belén Maya
i Rocío Molina són les tres bailao-
ras que ara ens ocupen i que
compten amb un factor a favor:
la direcció de Mario Maya, tota
una institució del flamenc.

Mujeres és un muntatge esplèn-
did que té com a única carència
la baixa llum que l’il.lumina i
que va ser una de les queixes del
públic més allunyat de l’escenari.

Tota la resta, inclòs un extraordinari
quadro flamenc, resulta un plaer
que certifica que és possible reunir a
l’escenari tres generacions de bailao-
ras amb estils que, per bé que dife-
rents, convergeixen de meravella.

Merche Esmeralda va compartir
amb les seves companyes el quadro
inicial i balls per caracoles i bulerías.
La bailaora va trobar el seu moment
àlgid, no obstant, en la interpretació
de Mis soledades, una soleá majestuo-
sa. Belén Maya hi va aportar la seva
personalitat a través d’un flamenc

que evoluciona cap a una línia més
contemporània. I un ball per seguiri-
ya va permetre descobrir l’art de
Rocío Molina, una bailaora brillant,
amb planta i amb nervi.

La cantant convidada, Diana Na-
varro, va propiciar la primera gran
ovació de la vetllada amb una im-
pressionant saeta, El tránsito, i també
va ser la que va deixar el públic bo-
cabadat quan va entonar, de forma
commovedora, Deja de volverme loca.

Merche Esmeralda,
Belén Maya i Rocío
Molina protagonitzen
‘Mujeres’

n tres minutse
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Viatge a l’univers de la família
Javier Daulte reviu els seus avantpassats a ‘Nunca estuviste tan adorable’

33 Una imatge de l’obra, amb Anabel Alonso a l’esquerra, dreta.

Retrat de família i
crònica del pas del
temps. Javier Daulte
aborda a la Villarroel
la tragicomèdia Nunca

estuviste tan adorable, la història dels
seus avantpassats. I ho fa a un ritme
trepidant. Els personatges surten i
entren, aixequen la veu i no paren
de moure’s. És una cosa que descon-
certa l’espectador fins que s’acaba si-
tuant en el relat gràcies a la força
dels personatges, l’enginy dels dià-
legs i els girs de la trama, amanida
amb oportuns números musicals.

Però el mecanisme de rellotgeria
de l’obra acaba encaixant. I es passa
del riure al drama simplement se-
guint el recorregut vital de la famí-
lia. Costumisme i històries d’amor i
de relacions estimulants o frustra-
des, amb els tòpics i les contradic-
cions pròpies de cada cas, són narra-
des des d’un neorealisme propi de la
dècada dels 50 en què se situa l’inici
de l’acció.

Blanca, l’àvia de l’autor, és el cen-
tre de la història. És la dona que ho
il.lumina tot i dóna sentit al biodra-
ma. Enèrgica, decidida però també
capritxosa, viu tancada en el món
del seu apartament de Buenos Aires,
on alimenta les seves fantasies. Ana-
bel Alonso, amb un gran talent dra-

màtic, serveix el seu personatge
amb les elevades dosis de sensible
energia que requereix el viatge emo-
cional d’una dona cap al seu fracàs
vital.

Salvador (esplèndid Francesc Lu-
chetti), el callat marit enfundat en la
seva granota blava de mecànic, apa-

reix com una part del decorat tot i
que és el motor que alimenta les
quimeres de Blanca. Rodolfo (Albert
Ausellé) i Noé (Carme Poll) són els
fills que juntament amb la histriòni-
ca i alcohòlica veïna Marta (Lurdes
Barba) i Amalia (Mireia Sanmartín),
l’amiga de Noé, completen el qua-
dro familiar, al qual s’unirà Roly
(Rubén Ametllé), marit de la filla.

MOMENTS BRILLANTS / Hi ha mo-
ments molt brillants com el del sur-
realista diàleg entre Salvador i el seu
futur gendre, en el qual l’home a
l’ombra acaba revelant els seus pen-
saments més íntims, i altres de ten-
sió, accentuats amb l’aparició d’un
ganivet i una pistola que apunten
cap a la tragèdia.

I arriba el salt a la dècada dels 70,
amb una envellida i depressiva Blan-
ca i els fills ja casats. El relat guanya
en intensitat emocional fins a atu-
rar-se en un desconcertant desen-
llaç: els homes de frac i les dones
amb vestits de seda baixant per una
escala. Sens dubte, tot un homenat-
ge de l’autor a la seva àvia, a la qual
li hauria agradat veure un final tan
glamurós.
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CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA


