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reclutar per a Una ópera egipcia el 
totèmic Enrique Morente a La pas-
tora divina, una peça en què han re-
unit els creadors del seminal disc 
Omega: a part del cantaor, també 
hi ha el baixista Antonio Arias, de 
Lagartija Nick. Es tracta d’una se-
guidilla tradicional electritzada 
amb la cavernosa veu de Morente, 
la tensió rítmica d’Arias i la bate-
ria d’Erik, i les guitarres invocant 
un dolor in crescendo. Però si algu-
na cançó descol·loca és la sevillana 
de La Niña de los Peines La veleta en 
clau electro-pop dels anys 80. «És 
un doble homenatge: a ella i als pi-
oners del rock andalús com Smash, 
Triana i Veneno.»

UNA COSA SUPERLATIVA / El disc s’aca-
barà amb Los poetas, una lletania 
inspirada en la lectura alcorànica 
de l’Antic Testament, amb el su-
port de seqüenciadors. Una barre-
ja de noise espacial i electrònica ex-
perimental, a manera de narcòtic 
himne espiritual. «Em va semblar 
un final poderós que convida a la 
reflexió sobre la idea que subjau so-
ta el Déu únic que tenen aquestes 
religions monoteistes». 
 Per cert, el títol de l’àlbum, Una 
ópera egipcia, és l’expressió que uti-
litzen els gitanos per descriure una 
cosa que és superlativa. ¿No és una 
mica pretensiós per la seva part? 
«Té un punt d’ironia, el mateix que 
la Leyenda del espacio». Però si a Ca-
marón li va costar que entengues-
sin la seva Leyenda del tiempo, Los 
Planetas han aconseguit molt ràpi-
dament el beneplàcit de crítics i de 
públic. ¿Alguna reflexió? «Deu ser 
perquè nosaltres no som tan rup-
turistes». H

J La peça més allunyada del 
flamenc del pròxim disc de Los 
Planetas (Una ópera egipcia) 
és No sé cómo te atreves, una 
commovedora balada noise-
pop que Jota canta amb Ana 
Fernández-Villaverde, més 
coneguda com La Bien Querida. 
És un hit irresistible que 
curiosament el líder del grup 
el va escriure per a Christina 
Rosenvinge. «El vaig fer per a 
ella, sí, però primer va gravar 
el disc amb Nacho Vega, 
després un altre i com que no 
el va treure.... Li vaig dir que el 
vingués a cantar per al nostre 
disc i ho va acceptar, però un 
dia Ana va venir a l’estudi i li va 
agradar tant que li vam demanar 
que el cantés ella», relata. ¿I no 
s’enfadarà Rosenvinge? «Espero 
que no», sospira.

J El que serà el seu vuitè àlbum 
d’estudi va haver de posposar la 
sortida del 9 de març al 13 d’abril. 
I com a curiositat, cal destacar 
que una de les 12 peces que 
l’integren, la romera Te mereces 
una corona de estrellas, va 
formar part de la banda sonora 
del film La habitación de Fermat, 
dirigit per Luis Piedrahita i 
Rodrigo Sopeña el 2007.

A DUO AMB LA 
BIEN QUERIDA

EL ‘HIT’

LLL

V ocació significa crida o, 
més aviat, invitació (del lla-
tí vocatio), i implica algú (o 

alguna cosa) que crida, que con-
voca. Antigament el vocador habi-
tual era Déu i les vocacions, religi-
oses. Però el negociat de la trans-
cendència fa un temps que  ha fet 
fallida. Després van venir les vo-
cacions d’una altra índole, les ar-
tístiques: de pintor, músic, escul-
tor, poeta... i en aquests casos el 
convocant podia ser la Bellesa, 
l’Educació, la Història de l’Art, 
Praxíteles o Virgili. 
 Quan era la Glòria o la Posteri-
tat la vocació deixava darrere seu 
un tuf enrarit: l’artista es conver-
tia ell mateix en qui cridava (la 
seva vanitat insaciable) i cridat 
(la seva traça per legitimar amb 
obres la seva vanitat). Però el diví 
Ego s’entén bé, com a encoratja-
dor de vocacions, amb la Utilitat, 
el Progrés, el Testimoni, la Fama 
o el Triomf (amb Operació al da-
vant o sense), que és més o menys 
on som ara.

 El més difícil per a un llec és 
discernir, en el populós gremi 
dels artistes i literats, quina veu 
(quin amo) obeeix cadascú. I en-
cara que la sentència evangèlica 
que pels seus fets els coneixereu 
manté la seva vigència, no hi ha 
cap prova del nou que doni un re-
sultat definitiu: ¡aquest és un tri-
unfito! o ¡aquesta és un abnegat 
pencaire de l’Art i la Literatura! 
 Donant voltes (pel sol fet  de 
no tenir coses millors en què pen-
sar) a aquesta qüestió, vaig recor-
dar una anècdota del dramaturg 
i novel·lista polonès Witold Gom-
browicz i el poeta, periodista i crí-
tic cubà Severo Sarduy que va re-
soldre les meves cavil·lacions. I 
em va passar pel cap un test infal-
lible sobre la procedència de la 
vocació. Es trobaven tots dos so-
ta un arbre, a l’abadia de Royau-
mont, a França, i Sarduy, potser 
ja malalt de mort, li confessava a 
l’escriptor polonès: «Estic perdut 
i solament, escric en espanyol en 
un país en què no interessa res 
que no sigui francès», i Gombro-
wicz li va contestar burleta i con-
tundent: «¿I què me’n diries, nen, 
d’un polonès a Buenos Aires?». 
 Escriure en cubà a França, sen-
se tenir expectativa de lectors, fa-
ma ni diners, i escriure en polo-
nès a l’Argentina amb aquesta 
mateixa magra recompensa. Si el 
test dóna positiu, el cridat ja pot 
anar fent l’equipatge. La seva vo-
cació procedeix de la Literatura i 
no tindrà  cap més remei que acu-
dir-hi.  H

¿Què me’n  
diries, nen?

DOMINGO

Ródenas

En el gremi 
d’artistes i literats és 
difícil saber quina 
veu obeeix cadascú

deesi

–Diu Carlota Subirós que La fe-
bre és una febrada de la consci-
ència sobre la incapacitat d’actu-
ar davant les desigualtats del món. 
I Àlex Rigola parla d’un vòmit de 
pensaments.¿Què en pensa el seu 
únic intèrpret?
–Doncs que és una hòstia a nivell 
emocional, per a mi com a actor i 
també per als espectadors. És un text 
que furga en llocs on no ho volem 
fer, perquè ens planteja una realitat 
que no volem veure.

–¿De quina realitat parla?
–Tracta un tema difícil com és el de 
la riquesa i la pobresa en la nostra 
societat plantejat de manera molt 
crua. És una muntanya russa d’emo-
cions que van de records familiars o 
de la infància al costat més fosc de 
la vida. Estic sol a escena, sense un 
personatge antagonista que doni un 
cop de mà al públic.

–William Shawn, un bon amic de Wo-
ody Allen i de Michael Moore, no era 
cap desconegut per a vostè.
–Sí, ja havia fet un text seu, Marie i 
Bruce, també dirigit per Carlota. Ja 
era en aquesta línia i recordo la inco-
moditat d’alguns espectadors. Lla-
vors tenia Mònica López al costat i 
compartia aquest vòmit, aquest tor-
rent d’emocions.

Carlota Subirós dirigeix a 
l’Espai Lliure un text cru de 
William Shawn que agita 
consciències en un món 
de rics i pobres.

–Li van quedar ganes de repetir.
–M’agrada l’autor. Al marge de la 
cruesa amb què explica les coses, és 
un plaer per a un actor perquè té un 
gran nivell poètic i oníric.

–¿Ha treballat el personatge com ho 
fa sempre?
–No hi ha un gran personatge. Altres 
vegades un autor et dóna unes pistes 
que et porten a llocs concrets. Aquí, 
no. He de dir el text des de la meva 
veritat. A la sala d’assajos hi va haver 
molta feina a nivell emocional per-

què La febre et porta a fer-te pregun-
tes incòmodes. És un viatge més vi-
tal que professional, actoral.

–Encarna un hoste d’un hotel, en un 
país que ha fet una revolució, durant 
una nit insomne. I amb prou feines es 
mou a escena.
–Estic en una cadira, com hauria po-
gut ser a casa meva. Hi ha un parell 
de moviments en aquesta hora i mit-
ja de representació. A nivell físic hi 
ha un cert exercici de contenció.

–¿Quin va ser el seu primer pensa-
ment a l’acabar de llegir l’obra?

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Eduard Farelo Actor R ESTRENA AVUI UN MONÒLEG AL LLIURE

EN LA MADURESA 3 L’ACTOR (BARCELONA, 1970) AFRONTA EL PRIMER MONòLEG D’UNA SòLIDA CARRERA.

«‘La febre’ és una 
hòstia emocional»

ROS RIBAS

«El text és tan dur 
que no volia ni sortir 
a saludar al final i 
anar-me’n a casa 
directament»

–Vaig fer el mateix viatge que faran 
els espectadors. Vaig estar tot un dia 
donant-hi voltes i valorant la meva 
capacitat no a nivell interpretatiu, 
sinó personal. En el terreny profes-
sional, quan ja rondo els 40, no em 
preocupa el repte. Però sí que seran 
tres setmanes d’obrir preguntes en 
la teva consciència que no saps on 
acaben i que no tenen resposta. La 
incomoditat que puguin patir els es-
pectadors la viuré diàriament aques-
tes tres setmanes.

–¿S’ha buscat algun parapet per a 
un text tan implacable?
–Durant els assajos li vaig dir a Car-
lota que era tan dur que no volia ni 
sortir a saludar al final. Se’m feia di-
fícil. Si fos per mi, me n’aniria a casa 
directament. Però com que no vull 
que es malinterpreti, sí que ho faré.

–Comptar amb una còmplice com la 
directora deu haver sigut una ajuda.
–Ens coneixem, parlem un idioma 
similar, tenim força feeling a nivell 
personal i treballem sense ínfules 
ni anem de genials. Entenem que el 
que fem és un ofici.

–Un ofici en què vostè es prodiga a la 
tele i no tant al teatre.
–Tinc la sort de tenir moltes portes 
obertes. Intento fer de tot i també 
una funció a l’any.

–¿Té preferències entre el cine, el te-
atre, la tele i el doblatge?
–L’ofici és el mateix i estic còmode 
en tot. Em mouen els textos i la qua-
litat de l’espectacle que m’ofereixin. 
A aquest no m’hi podia negar encara 
que la meva covardia personal sí que 
em deia que ho fes. H


