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SALVADOR LLOPART
Barcelona

C
antava Alaska y Di-
narama “Te has que-
dado en el 73 conBo-
wie y T Rex”, a El
rey del glam, un te-

ma dels vuitanta que era comuna
espècie de panteó d’estrelles dels
lluentons i l’ambigüitat, del soro-
llós espectacle del rock, i en el
qual ben bé podria haver afegit el
nom de Brian Ferry.
Però aleshores Ferry, personat-

ge fonamental en el primer glam
britànic, feia anys que s’havia
tret el maquillatge i el tupè i can-
tava a cara descoberta. QuanAlas-
ka cantava al glam, Bryan Ferry
s’havia passat al costat de la con-
tenció i la sobrietat.
Ara, amb 68 anys, després de

prop de cinquanta de carreramu-
sical, Ferry ja ha tocat tots els
pals des de la seva època de Roxy
Music i ha passat per tots els es-
tils, pel pop, el jazz i l’electròni-
ca.Ha experimentat –fa dues set-
manes, a Dublín– amb una banda
de música clàssica, i acaba de to-
car amb la seva nova banda de
rock pur a Glastonbury a l’aire
lliure. Ho ha fet tot, efectiva-
ment, menys deixar de ser aquell
Ferry sobri i elegant que potser
un dia va descobrir mirant-se a si
mateix al mirall. Aquell Ferry
que podia cantar “mai més, mai
més!” en francès (Song for Euro-
pe) com si fos el mateix Jacques
Brel i, a més, emocionar com si
realment ho fos. Dissabte vinent
Bryan Ferry serà a Barcelona. A
l’Auditori Fòrum, a les nou del
vespre. Les seves cançons de sem-
pre posaran un bon punt final a
l’edició número 25 del Festival
de Guitarra.

Què oferirà en aquest con-
cert? Què en podem esperar?
Bé, crec que el millor. Estaré
acompanyat pels mateixos mú-
sics amb els que acabo de tocar a
Glastonbury, una banda amb
gent jove. M’ha agradat tocar
amb ells en un festival obert, al
ras, davant un públic que no sap
res o molt poc de mi. Però entre
vostè i jo, en aquests moments
prefereixo auditoris més petits i
tancats, com el de Barcelona.

I musicalment?
La banda és jove i essencialment
rock –baix, guitarra, bateria, sa-
xo, teclats, dos vocalistes als
cors– i tocarem temes de l’època
de Roxy i altres de posteriors.

Per mi és com tornar a les arrels.
Peròmai no es torna enlloc, oi? Si
fos pedant li diria que és una re-
lectura de la meva carrera. Una
mirada panoràmica, una retros-
pectiva.

Un grans èxits?
D’acord. Però no només això. És
com tornar a descobrir el que te-
nen de permanent unes cançons
que van ser d’un moment deter-
minat. Una cosa així comunami-
rada postmoderna a les velles
cançons, si em permet...

Quin so busca amb la nova
banda?
No sé si busco un so concret, la
veritat. Potser busco recuperar
l’entusiasme dels temps de Roxy.
Són cançons que majoritària-
ment han aguantat bé el pas del
temps. Li he dit que estic encan-
tat de tocar a Barcelona?

I digui’m, quan i com va des-
cobrir que el rock i l’elegància
no eren enemics?
Es podria dir així, és cert. Diria
que quan preparava el meu pri-
mer disc en solitari, l’any 1973, en
el que apareixia la versió d’A
hard rain’s a-gonna fall de Dylan,
sí, llavors. (L’àlbum es deia These
foolish things).

Com va passar?
Com passa tot, una mica per ca-
sualitat i una mica per tenacitat.
M’agradavaElvis (encaram’agra-
da).M’agradava Frank Sinatra, la
seva estètica i la seva intimitat.
Però llavors –anys setanta– par-
lar de tots dos alhora era uname-
na de transgressió impossible. Di-
ria que Brian Ferry és un invent
de Brian Ferry, que la meva ma-
nera de fer com a cantant sorgeix
de les influències que marcaven
aleshores la meva vida.

Com entén la música?
Lamúsica era llavors i sempre ha
estat per mi una combinació
d’una visió radical, inesperada,
barrejada amb unamanera de fer
tradicional.

I la seva imatge?
També, també. Amb influències
posemdeBogart. Omillor, deCa-
ry Grant. Va ser una cosa que es
va desenvolupar a poc a poc. En
la meva vida no hi ha hagut mai
un moment Eureka, d’aquests
que tot canvia de cop. Més aviat
molts molts moments “yeahh”,
“yeahh”, per anomenar-los d’al-
guna manera. És una qüestió
d’anar provant i anar descobrint
el que volia fer. Aprendre d’al-
tres; mirar d’altres; amarar-te de
la seva música i de les seves co-

ses, de tot allò que t’agrada, i, lla-
vors, arriba un moment que mi-
res enrere i dius: “Déu meu! Si ja
tinc una carrera!”

Pop, rock, jazz, quin seria el
denominador comú de la seva
trajectòria?
Jo diria que sempre he buscat la
intimitat amb el públic, i intentar
cantar des del cor.

Sempre li ha agradat inter-
pretar versions d’altres...
M’encanta agafar cançons que
m’agraden i fer-les meves, tran-
formar-les de dalt a baix. És un
exercici que et porta a llocs insos-

pitats musicalment parlant. A
Barcelona tocarem Jealous guy,
de Lennon. I The same old blues,
de JJ Cale. Són cançons que ja
semblen meves.

Un grup d’ara mateix?
Arcade Fire.
Tornarà Roxy Music?

No, no ho crec. Estic compromès
amb la meva nova banda. Però
les cançons de RoxyMusic viuen
en mi, en tots nosaltres.c

ESTIL

“Sempre he buscat
la intimitat amb
el públic i cantar
des del cor”

Bryan Ferry es confessa encantat de tocar a Barcelona

CONCERT

“Serà una mena
de repàs a tota la
meva carrera, des
dels temps de Roxy”

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El festival Grec comença a agafar
velocitat de creuer i a omplir d’es-
pectacles les sales de la ciutat. Es-
pectacles de tota mena aterren a
la cartellera, i en la majoria hi ha
forçahumor.Des d’unmusical so-
bre el sempre surrealista mercat
de l’art fins a una òpera contem-
porània amb una història també
embogida: la parella de noies aca-
ba anant als antípodes travessant
la Terra en línia recta pel seu nu-
cli calent. I des d’una reunió de

monòlegs hilarants per sobreviu-
re a la vida diària fins a una obra
israeliana sobre un home que no
ha fet res a la vida i torna a un
lloc en el qual tampoc no ha pas-
sat res des que se’n va anar. Però
al festival també hi ha música,
amb Marina Rossell presentant
aquesta nit el segon volum del
seu homenatge a Moustaki.

Els excrements de Manzoni. Els
creadors d’un dels petits musi-
cals més exitosos dels últims
anys, Pegados, tornen amb Mer-
da d’artista, un musical sobre el

món de l’art i els seus preus i es-
tratègies delirants a partir de la
figura de l’italià Piero Manzoni,
que als anys seixanta va enllau-
nar els seus propis excrements i
els va vendre comaMerda d’artis-
ta a uns preus astronòmics.
Ferran González i Joan Miquel
Pérez uneixen art, comèdia i un
homenatge als musicals clàssics i
a la música italiana de mitjans
del segle XX fins al 27 de juliol al
Poliorama.

La crosta d’Arquillué.Una tragico-
mèdia que parla del que tots vol-
dríem ser però no som. És Krum,
una obra de l’israeliàHanoch Le-
vin que Carme Portaceli dirigeix
des d’avui i fins dissabte al Mer-
cat de les Flors. Una peça en la
qual un home que no ha aconse-
guit res del que es proposava tor-
na a la seva llar –l’anomenen
Krum, que significa el crosta, en-
carnat per Pere Arquillué– i que

constitueix una reflexió sobre el
pas de la vida.

Òpera amb carta astral. La sala
Petita del TNC acull fins al dia 13
una òpera contemporània d’Al-
berto García Demestres amb un
argument esbojarrat, amb un em-
presari hoteler que casa la filla
amb una altra dona durant un
eclipsi seguint les indicacions
d’una carta astral. Un eclipsi du-
rant el qual les monges seran es-
trelles de cabaret i els decapitats
no pararan de cantar. El reparti-
ment, de luxe: Claudia Schnei-
der, Anna Alàs, Antoni Comas,
Pere Ponce, Mercè Sampietro...

Un congrés d’humor. El Barts s’in-
corpora aquest any al Grec amb
música i també amb una comè-
dia: I Congrés Femení de Supervi-
vències. Sílvia Abril, CarolinaNo-
riega, Anna Bertran iMireia Por-
tas són conferenciants que oferei-

xen mitjançant divertits monò-
legs les seves investigacions cap-
davanteres sobre com sobreviure
a la família, els homes, l’amistat i
la feina. Fins al dia 13.

Rossell canta Moustaki. Quan es
compleix poc més d’un any de la
mort deGeorgesMoustaki,Mari-
na Rossell presenta el seu segon
volum dedicat al cantautor fran-
cès d’origen grec. Un projecte
que es va iniciar com una col·la-
boració però que la desaparició
de l’artista ha convertit en un ho-
menatge pòstum. Les cançons se-
leccionades són aquelles que el
cantautor volia sentir en la veu
de Rossell, com Grand-père, Le
temps de vivre i Milord, i en el
concert col·laboraran la filla de
Moustaki –la cantant de jazz Pia
Moustaki– i artistes com Nilda
Fernández, Cesk Freixas, David
Carabén, Alessio Arena o Josep
Tero.c
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Memòria
d’unesdeveniment

ENTREVISTA

Unaòpera embogida,
unmusical escatològic i
MarinaRossell, alGrec

Bryan Ferry, cantant i compositor, clou dissabte
vinent el Festival de Guitarra de Barcelona

]Han estat més de 30
concerts que han reunit
prop de 35.000 especta-
dors. Des dels quatre
xous acústics d’Estopa
fins a l’apoteòsica actua-
ció de Crystal Fighters,
De Rosario a Luz Casal.
També Los Secretos, Jor-
ge Drexler, Loquillo, An-
drés Calamaro, Nacho
Vegas i Diego el Cigala.
sense oblidar el màgic
concert de Cristina Lliso.

“RoxyMusicno
tornarà,però les
seves cançons
viuenenmi”


