
39culturaara DISSABTE, 26 DE GENER DEL 2013

MÚSICA I CINEMA

Marc Parrot tanca el diàleg
amb el cinema de Chomón

Marc Parrot s’acomiada demà de
l’espectacle Ombres de plata basat
en el disc Començar pel final i ins-
pirat per Segundo de Chomón. Mú-
sica en directe i cinema es donaran
la mà a la Filmoteca de Catalunya.

tre es veu una projecció, és que la
música i les imatges es complemen-
ten. El programa de la Filmoteca ad-
verteix que no és ni Parrot musicant
Chomón, ni Chomón il·lustrant
Parrot. De fet, tots dos van per lliu-
re i alhora dialoguen. “No sóc un
músic de bandes sonores”, diu Par-
rot. La intenció és que hi hagi una
“convivència, que una cosa es com-
pleti amb l’altra i que cadascú en
tregui una experiència diferent”.

Ombres de plata és la conseqüèn-
cia lògica d’un procés que va comen-
çar amb el disc Començar pel final.
“Després d’una època d’estar fent

coses per a televisió, necessitava
un temps per pensar en alguna
cosa diferent. Vaig començar a
articular tot un discurs que supo-
sés anar més enllà de posar en un
mateix disc una col·lecció de can-
çons que més o menys compar-
tissin alguna cosa”, diu Parrot. I,
mentre feia aquesta recerca, va
tenir una trobada amb el crític de
cinema Rafa Besoli, que el va in-
troduir en el món fascinant de
Segundo de Chomón. “Em vaig
il·luminar”, reconeix. Aleshores
va començar el joc treballant en
cançons que poden funcionar de
manera autònoma però que alho-
ra tenen relació amb els films de
Chomón. “És un joc en què l’es-
pectador pot fer seu el resultat
d’una associació que al final aca-
ba sent una mica com un cabaret
perquè és un format molt fronte-
rer amb un punt teatral”, explica.

Camí d’una altra etapa
L’actuació a la Filmoteca serà
un final, tot i que Parrot consi-
dera que una etapa no es tanca
mai del tot. “La comences a su-
perar, però no la tanques. Has de
mantenir la porta oberta per sa-
ber d’on véns i cap on vas. Dei-
xo de pensar que hem de moure
Ombres de plata, però si demà
em truca algú, jo estaria encan-
tat de tornar-lo a fer”, diu Par-
rot. Ara, després d’enllestir la
producció del nou disc de La Pe-
gatina, prepara una altra feina
de la qual no dóna gaires detalls,
tret que li fa “molta il·lusió”.e
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BARCELONA. Marc Parrot ha passat
més d’un any voltant amb l’espec-
tacle Ombres de plata, una peculi-
ar conjunció de música i cinema. O,
com diu el músic barceloní, “un joc”
en què intervenen les cançons del
disc Començar pel final (Música
Global, 2011) i les pel·lícules de Se-
gundo de Chomón (Terol, 1871 - Pa-
rís, 1929), un d’aquells pioners del
cinema que van contribuir a con-
vertir el setè art en generador de
somnis. La relació entre Parrot i
Chomón arriba al final demà preci-
sament a la sala Segundo de Cho-
món de la Filmoteca de Catalunya.
Allà, a partir de les set de la tarda, el
públic podrà veure una selecció de
petits films del cineasta aragonès
amb la música en directe del trio de
Marc Parrot.

“És un format molt pràctic –ex-
plica Parrot–. Una banda sencera
tenia massa pes en aquest equilibri
entre la imatge i la música. Simpli-
ficant l’impacte de la presència dels
músics, els espectadors poden estar
més pendents de la pantalla, que al
cap i a la fi és on jo vull que sigui el
focus de l’espectacle”. La singulari-
tat d’Ombres de plata, allò que el dis-
tingeix d’altres projectes en què
s’interpreta música en directe men-

La Filmoteca acull diumenge l’espectacle ‘Ombres de plata’

Marc Parrot durant una de les representacions de l’espectacle Ombres de plata. Diumenge, a la
Filmoteca, la projecció de les pel·lícules serà en una pantalla molt més gran. JORDI CANTENYS

La màgia i els somnis
d’un pioner del cinema
Segundo de Chomón pertany a l’es-
tirp dels grans pioners del cinema.
Se’l recorda per tot un seguit d’en-
ginys i efectes especials i per haver
desenvolupat el pas de manovella,
fonamental per establir la veloci-
tat de gravació de les càmeres.
Contemporani de Georges Méliès,
Chomón fins i tot va ser contractat
per la companyia Pathé per fer
pel·lícules com les del cineasta
francès. La feina de restauració
engegada per la Filmoteca ha con-
tribuït a fer més evident el seu re-
coneixement. A Marc Parrot, el
primer que li va cridar l’atenció de
Chomón va ser “l’essència de l’en-
treteniment, la màgia, els contes,
els somnis, les històries impossi-
bles” de les seves pel·lícules.

enbreu

■ Mor el dramaturg barceloní
Jaime Salom, autor de ‘Jo, Dalí’

El dramaturg Jaime Salom va morir ahir a Sitges als 87
anys. Amb ell desapareix un dels últims represen-
tants de la dramatúrgia espanyola de la segona mei-
tat del segle XX. Salom formava part de la generació
de Buero Vallejo i Antonio Gala. El dramaturg català
va ser molt prolífic, va escriure un centenar d’obres,
des de comèdia fins a drames d’intriga. Salom va
combinar la seva carrera com a dramaturg amb l’of-
talmologia, especialitat que va exercir fins al 1992. El
1961 va arribar la seva gran oportunitat al Teatre
Reina Victoria de Madrid, on va estrenar Culpables,
que es va traduir a diversos idiomes. Aquell mateix
any va estrenar a Barcelona La gran aventura. Un
dels seus èxits, que es va representar més de 5.000
vegades, va ser La casa de las chivas, estrenada el
1968 i ambientada a la Guerra Civil. Un dels últims
treballs va ser l’òpera Jo, Dalí, inspirada en la relació
entre Gala i el pintor, que es va veure al Liceu dirigida
per Xavier Albertí i música de Xavier Benguerel.
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