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Alspeus
deDalma
El cantant es va
entregar en cos i
ànima al concert
de La Faràndula

Bàrbara Padilla
SABADELL

Tot. Ho va donar tot. Si
quedava alguna espurna
d’energia, també la va do-
nar dijous a la nit. Sergio
Dalma es va entregar en
cos i ànima a Sabadell, i Sa-
badell va respondre. Els es-
pectadors que van gaudir
del concert no van dubtar
en aixecar-se de les buta-
ques per ballar els millors
èxits del cantant, que va re-
passar 20 anys de música i
va rejovenir temes com
Esta chica es mía (1989) i
Bailar pegados (1991).

El concert va arrencar
fred, però aviat es va ani-

mar. Dalma va sortir a l’es-
cenari presentant l’equip
que l’ha acompanyat en la
gira A buena hora, nom del
seu darrer treball. Els te-
mes més lents, com Déja-
me olvidarte o Plorant les
hores, van crear una at-
mosfera de melangia que
es va esfondrar amb el rit-
me de Todo lo que quieres.
El millor, ho va reservar per
al final. La vida empieza
hoy, una de les més mogu-
des, va tornar a posar l’au-
ditori dempeus.

Sorprenent la posada en
escena del concert: el taller
d’un pintor. Dalma va apa-
rèixer envoltat de quadres;
com l’artista que comença
pintant un traç i acaba fent
una gran obra d’art. El nom
“Sabadell” va quedar petit
al teatre. L’artista va reco-
nèixer portar la ciutat al
cor, “aquí i a tot arreu”. ■

Sergio Dalma va cantar amb més força que mai a la Faràndula,
envoltat de sabadellencs ■ B. PADILLA

Neixelsegell
LaProduktiva

El sabadellenc Nando Caballero promou una nova
discògrafica amb treballs de Juan Zarppa i Gallina

J.G.
SABADELL

El sabadellenc Nando Ca-
ballero, músic i home de
ràdio –fa anys presenta a
COM Ràdio el magnífic
espai musical ‘L’altra cara
de la Lluna’-, ha pres una
decisió radical: crear un se-
gell discogràfic o, com ell
mateix diu, de forma més
romàntica, una “casa de
discos”. La Produktiva Re-
cords va néixer l’estiu pas-
sat i ja té dues criatures al
carrer en forma de CD: el
debut dels tarragonins Ga-
llina i Juan Zarppa. També
està a punt de publicar el
nou disc d’El Sobrino del
Diablo, projecte en el qual
Caballero toca el baix,
entre moltes altres coses.
“Les primeres referències
que publiquem són justa-
ment propostes musicals
amb les quals hi tenim vin-
cles personals”, explica
Nando Caballero a l’hora de
justificar com han triat les
noves referències del seu
catàleg, que anirà creixent
a partir d’ara amb propos-
tes variades i molt obertes.

A banda de Caballero,
darrere de La Produktiva
Records també hi ha Mi-
guel Zanón, propietari
d’uns estudis de gravació a
Tarragona, guitarrista i
productor. De fet, darrere
del nom artístic de Juan
Zarppa hi trobem justa-
ment Miguel Zanón, res-
ponsable de la mítica for-

mació Juan Zarppa’s Expe-
rience. El seu disc ‘Destas-
cos y limpiezas’ ofereix
rock i energia, amb unes
lletres intel·ligents i poc
usuals al panorama rock
d’avui en dia. D’aquest
disc, Caballero en destaca
“el treball de slide guitar
que ha fet Juan Zarppa, un
exercici de virtuosisme
sònic que el situa a prime-
ra línia dels mestres de les
sis cordes del seu barri i de
tres mil kilòmetres a la ro-
dona”. Per cert, tan la por-
tada del disc com el ma-
teix nom del grup és un

homenatge al mític Frank
Zappa.

La frescor de Gallina
A finals de 2007, Àngel
Santiago i Nando Oterino,
els components principals
de Gallina, van començar a
reunir-se per muntar can-
çons que guardaven des de
principis dels anys 90. Tots
dos han tocat amb diverses
bandes, però Gallina és el
projecte que els ha fet dei-
xar de ser covards i deci-
dir-se a treure a la llum 12
temes premeditats, fres-
cos, atrevits, madurs, pro-

funds i influenciats pels
sons dispars que els han
anat acompanyant du-
rant tota la seva vida.

En paraules de Nando
Caballero, Gallina té ele-
ments que l’apropen als
sons de la primeríssima
‘movida madrileña’, em-
parentat-se alhora amb la
tradició onírica i surrea-
lista de part de la música
pop catalana. Aquestes
dues bandes i també El
Sobrino del Diablo esta-
ran actuant el pròxim 13
de novembre a la sala La
Clave de Terrassa. ■

Nando Caballero també condueix a COM Ràdio l’espai musical ‘L’altra cara de la Lluna’ ■ ASBD

Teatre: Basada en l’obra de Gerhart Hauptmann

Vuitanta
‘Teixidors’ al
Sant Vicenç

Ahir Antoni García es va asseu-
re de nou al teatre del Centre
Sant Vicenç per dirigir ‘Els tei-
xidors’, un muntatge que es
programa 18 anys després de
la seva estrena a la Creu Alta i
que té a l’escenari uns 80 ac-
tors i actrius per interpretar
aquesta revolta laboral darre-
re els telers, basada en l’obra
de l’alemany Gerhart Haupt-
mann. ■ EFRÉN MONTOYA


