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–¿És cert que en la seva obra Ca
talunya 1714 ha incorporat el crit 
d’‘inindeindependència’?
–Hi ha un ostinato en la percussió 

El músic estrena, demà a l’Auditori, 
amb l’OBC, el cor de Cambra de 
Granollers i la Coral Càrmina un poema 
simfònic inspirat en el clam popular de 
la manifestació de l’11-S del 2012. 

Salvador Brotons
Director d’orquestra

EN 3 MINUTS

  

«L’11-S del 2012 és 
digne de recordar»

que reprodueix aquest ritme. Però 
com que en la versió final de l’obra 
hi vaig afegir un cor, també resso-
na en les veus dels cantants. Bé, de 
tots aquells que ho sentin, perquè jo 
no obligo a ningú a cantar-lo. L’obra 
culmina amb una barreja del senti-
ment popular actual i part d’Els sega-
dors a la coda final.

–¿L’independentisme arriba a la mú-
sica simfonicocoral?
–Es tracta d’una obra èpica que reflec-
teix el que vaig sentir després d’anar 
a la manifestació de l’11 de setembre 
del 2012. Va ser una cosa digna de re-
cordar pel civisme i l’esperit festiu 
que hi regnava. No hi havia gent en-
fadada sinó gent il·lusionada.

–¿L’obra recorre la història de 
Catalunya des de la derrota davant 
Felip V fins avui? 
–Així és. És una peça èpica que cons-
ta de vuit parts. Arrenca abans del 
1714 i acaba en els nostres dies. Espe-
ro arribar al cor de l’espectador per-
què és molt emotiva. Les parts anti-
gues es basen en melodies de l’èpo-
ca, tant borbòniques, reflectides en 

els metalls, com catalanes, que in-
terpreten les fustes i els instruments 
de vent, de so més feble, perquè va 
ser una guerra desigual. 

–¿Per què no s’estrena l’11-S?
–Ja m’agradaria, però l’OBC està de 
vacances llavors. Però el 10 de setem-
bre la tocarà la Jove Orquestra dels 
Països Catalans.

–La incorporació del cor va ser pos-
terior a la creació de l’obra. ¿Quan-
tes veus requereix?
–Com més millor. Llàstima que en 
aquestes dates molts cors amateurs 
ja no disposen de temps, molts es-
tan de vacances. En l’estrena de de-
mà comptarem amb unes 80 veus 
aproximadament.

–Vostè, que sempre ha presumit de 
catalanitat, ¿què és el que més el 
sorprèn de la situació actual?
–La iniciativa dels ciutadans de Cata-
lunya, que és brutal. Ja ho van demos-
trar a la Renaixença. Tot i perdre la 
guerra de 1714, al segle XVIII i XIX Ca-
talunya, encara amb l’opressió d’Es-
partero, Isabel II i els successius go-
vernants d’Espanya, va encapçalar la 
revolució industrial i sempre va ser 
puntera. Aquesta iniciativa, aquest 
esperit és el que he volgut reflectir 
en la meva obra Catalunya 1714. 

–¿Resistència positiva?
–La història demostra que sabem ti-
rar endavant tot i els cops. H 

Els seus pares, músics amateurs i 
de conegudes famílies burgeses, 
ja eren amics. Ells van anar al ma-
teix col·legi. «Però quan ell acaba-
va, jo estava al parvulari», puntu-
alitza, rient, Alfonso Vilallonga. 
«I a sobre això, i encara ho deixa-
rà anar a l’escenari», fa veure que 
s’enfada Stefano Palatchi. El can-
tautor, actor, showman i premi-
at autor de bandes sonores forma 
amb el prestigiós cantant d’òpera 
(baix, per més dades) i guanyador 
d’un Grammy Llatí «un duo molt 
contrastat» en l’espectacle Tête à tê-
te que aquesta nit presentaran al 
Festival de Peralada. «Traiem el suc 
de les nostres respectives perso-
nalitats», afegeix l’incombustible 
provocador de sang blava.
 «Alfonso té una veu molt ben 
educada, veu de tenor, i en certs 
moments canta líric i queda molt 
bonic», assenteix Palatchi. «Doncs 
Stefano treu la seva faceta de cro
oner, tot i ser un baix, i ho fa de me-
ravella. Seguim sent nosaltres ma-
teixos i tot i això es produeix una 
simbiosi gairebé sense voler-ho», 
li torna el piropo el showman.

Força escènica

Els destins de tots dos es van se-
parar per coincidir anys després, 
quan Vilallonga va assistir precisa-
ment a Peralada a l’assaig general 
d’El barber de Sevilla (dirigit per Car-
los Santos). Palatchi estava com-
pletament afònic. I sense articular 
ni una nota va escenificar l’òpera 
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Vilallonga versus Palatchi
El cantautor, ‘showman’ i autor de BSO i el cantant líric protagonitzen l’espectacle ‘Tête 
à tête’ H «Traiem el suc de les nostres personalitats», explica l’artista cabareter

33 Aliats 8 Vilallonga i Palatchi, després de gravar a EL PERIÓDICO.

XAVIER GONZALEZ

«Stefano mostra la 
seva faceta de 
‘crooner’, tot i ser un 
baix, i ho fa genial», 
diu el ‘showman’

ros germinals. «Ah, i n’estrenem un 
de compost per Alfonso, Anteayer, 
que podria haver escrit el mateix 
Manzanero». Al piano els acompa-
nyarà Nelsa Baró, «gran especialis-
ta en boleros» (ha acompanyat la 
genial Mayte Martín en diversos es-
pectacles) i Guillermo Prats al con-
trabaix.
 «El repertori inclou fins a set idi-
omes», comenta l’autor de grans 
bandes sonores com la de Blancani-
eves (que li segueix propiciant bolos 
internacionals amb orquestres) i 
de films d’Isabel Coixet (tres en con-
cret). «De la seva pel·lícula Cosas 
que nunca te dije en cantem algu-
na cosa. I també del musical Aloma 
que vaig fer per a Dagoll Dagom».

Musical del baró de Maldà

Vilallonga avança que està prepa-
rant el seu musical més autobio-
gràfic sobre el baró de Maldà (títol 
que ara ell ostenta). «Un especta-
cle de cabaret, de teatre musical 
de format mitjà. Una autoproduc-
ció que espero que algú em com-
pri», sospira.
 Aquest polifacètic artista va ser 
el que es va encarregar dels arranja-
ments musicals del parodiat anun-
ci de la Loteria de Nadal. I se li es-
capa l’anècdota que la cara d’en-
surt de Montserrat Caballé no era 
tant pel fred que feia. «Posava els 
ulls així perquè no se sabia la lle-
tra i em llegia els llavis mentre li fe-
ia d’apuntador». «Va ser una experi-
ència divertida. L’ideal hauria sigut 
que ho gravessin tots junts, en pla 
gospel. Però es va fer per separat. 
Cadascun amb el seu ego. A veure 
qui cantava més fort».
 Una cosa semblant, però expres-
sament i amb molta conya, els pas-
sa a ells en alguna de les peces del 
seu Tête à tête. El 
que fan  és un du-
el entre amics. H

«millor que la resta». «Al principi vaig 
pensar ‘¿qui cony és?’ i ‘¿què li es-
tà passant?’. Després em va cridar 
l’atenció la seva gestualitat així, sen-
se cantar. I vaig comprovar que era, 
de lluny, el millor de la representació; 
el més potent», relata Vilallonga.
 «Després jo també li vaig seguir la 
pista –el torn és ara per a Palatchi–. 
Vaig assistir als seus concerts i em 
vaig anar enamorant de la seva mú-
sica. Mentrestant, paral·lelament, jo 
em vaig anar atrevint a provar amb el 
jazz...» Quan va sorgir la idea de fer 
alguna cosa conjunta, es van posar 

mans a l’obra. «¿Saps que per cul-
pa teva una de les meves nòvies em 
va deixar quan ens va trobar al saló 
cantant ‘Somos novios... nos quere
mos, nos besamos...’»?, li recrimina 
el showman.
 La primera vegada que van por-
tar aquest mà a mà a un escenari va 
ser per a un concert benèfic (el no-
vembre del 2013) que va acollir la sa-
la Barts. «Després no vam fer junts 
res més. Jo em dedico a l’òpera, tinc 
molts compromisos, i les meves in-
cursions en aquest tipus de reper-
toris són puntuals», aclareix el baix, 
referint-se a peces que van des de 
la chanson fins a clàssics del musi-
cal americà i, és clar, aquells bole-

Vegeu l’acústic de 
‘La mer’ amb el mòbil 
o a e-periodico.cat

UN DUO D’ALT LLINATGE AL FESTIVAL DE PERALADA


