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«Per la finestra s’escapen els 
amants furtius, salten els suïcides, 
surt la teva mirada, vola la imagi-
nació», reflexiona Marc Parrot. Els 
seus inquiets ulls verds fa molts 
anys que exploren nous paisatges. 
I en el seu últim disc fa de cada can-
çó «una postal diferent». «Sortir per 
la finestra per anar a caçar la sort», 
diu a la primera estrofa de Sortir per 
la finestra, la peça que dóna títol al 
seu novè àlbum que avui arriba a 
les prestatgeries. Un treball en què 
el tema de la sort està especialment 
present.
 «Aparèixer per casa teva amb un 
ram de sort», diu romàntic a Un pla 
perfecte, la cançó més reeixida del 
compacte i la que tria per interpre-
tar en acústic per a EL PERIÓDICO. 
«Home, canviar flors per sort era 
una rima fàcil», riu traient mèrit a 
la seva ocurrència.

Cultivar la sort

«És clar que si actues d’una deter-
minada manera estàs atraient la 
sort. Si tens una actitud positiva i 
demostres a la gent que l’estimes, 
estàs cridant a la bona sort, sempre 
que es pugui, és clar. En aquesta 
cançó en concret el tema adquireix 
gairebé un punt de nirvana. Però sí, 
no s’ha de ser gaire llest per saber 

com és d’important moure’s de for-
ma positiva. La sort crida a la sort. 
Però l’has de cultivar –puntualitza–. 
No és com un cavall que passa i ja 
està. L’has d’assolir, mantenir, fer-
te-la teva. I si no estàs atent, se t’es-
capa».
 Sortir per la finestra comença amb 
Màgia: una peça amb dissonàncies, 
canvis d’atmosfera… Parrot sempre 
ha estat un autor excèntric, juganer 
i surrealista (només cal sentir discos 
seus com per exemple Mentider i In-
terferència). «Aquest nou disc apunta 
estilísticament cap a totes les direc-
cions. O cap a cap. Recull un ventall 
molt ampli de registres. Cada histò-
ria, cada lletra, té el seu acompanya-
ment musical que actua com un ves-
tit fet a mida. I potser l’única cons-
tant és el timbre de la veu», assegura 
el reclamat productor (en aquests 
moments ja està preparant el que 
serà el desè disc de La Marató i el prò-
xim disc de La Pegatina, entre altres 
projectes diversos en què està invo-
lucrat).
 Marc Parrot va començar cantant 
en castellà. Com el Chaval de la Peca 
es va convertir en tot un fenomen su-
pervendes. I arran del programa Ca-
sal Rock, va tornar a convertir-se en 
un personatge públic. «Són oportu-
nitats que m’he anat trobant. Expe-
riències molt xules que m’han donat 
molta seguretat. He viscut l’èxit de 
moltes maneres. Sé el que m’agra-
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prés de comprovar que podia, que 
havia de desprendre’s de «tant arti-
fici». «Sempre he buscat l’attrezzo, 
i després comproves que l’essèn-
cia està en les cançons. Aquest 
nou espectacle és més cru, més 
de veritat».
 El músic confessa haver tingut 
«cert pudor d’actuar com a cantau-
tor, guitarra i veu». La seva tendèn-
cia era sempre pensar «home, ¿no 
quedarà una mica pobre?». Però de 
sobte, segueix relatant, es va treu-
re «els complexos» per expandir-se 
com el que és: un 
malabarista de la 
música. H

«He viscut l’èxit 
de moltes 
maneres i sé a 
què renuncio», 
afirma el cantant

La mirada de 
Marc Parrot
L’artista proposa 12 paisatges sonors a 
manera de postals a ‘Sortir per la finestra’

AVUI SURT A LA VENDA EL SEU NOVÈ DISC

da; el que m’interessa; i el que no 
necessito tornar a repetir. I això em 
tranquil·litza molt –subratlla–. Si 
tornés a tenir una altra oportuni-
tat televisiva, segurament l’accep-
taria. I si de sobte un àlbum funci-
ona moltíssim, disfrutaria de l’èxit. 
Són coses que he viscut i per tant 
sé molt bé a què renuncio en certs 
moments. I quan accepto alguna 
cosa, sé per què ho faig».

En format de cantautor

Parrot va preestrenar recentment 
el seu disc al Mercat de Música Vi-
va de Vic, «carregant-se» la posada 
en escena que havia preparat: «Era 
una escenografia i unes projecci-
ons amb tots els ets i uts, molt es-
pectaculars». Però al final va optar 
«per una cosa més senzilla», des-

Vegeu l’acústic d’‘Un pla 
perfecte’ amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

El Mercat posa 
l’accent en els 
«imprescindibles»
3Christian Rizzo, Eduardo Fukushima, 
DV8 i Jérôme Bel destaquen al cartell 
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El Mercat de les Flors prestarà un 
interès especial pel que passa a Eu-
ropa i el Brasil pel que fa a la dan-
sa. A més de mantenir el seu suport 
als artistes amb base a Catalunya  
–aquesta temporada Sol Picó estre-
narà un xou que concentra el bo i 
millor dels seus 20 anys de carrera, 

i Thomas Noone, una particular vi-
sió de Medea–, el Mercat presenta-
rà Eduardo Fukushima, artista de 
Rio de Janeiro que usa un particular 
vocabulari corporal. «Un dels nos-
tres objectius és donar a conèixer ar-
tistes imprescindibles», va destacar 
ahir Cesc Casadessús, director del 
Mercat. Així, destaca també la pre-
sència de Sharon Fridman, establert 

noVa tEmpoRaDa DE DanSa

a Madrid que estrenarà Caída libre 
i Vaivén, creat a partir de dos solos 
d’Antonio Ruz i Juan Kruz Díaz, es-
panyols vinculats a Sasha Waltz.
 L’Association Fragile del premi-
at Christian Rizzo hi recalarà amb 
D’après une histoire vraie, una propos-

ta contundent que va triomfar al fes-
tival d’Avinyó del 2013 protagonitza-
da per 10 homes, vuit ballarins i dues 
bateries. El pare de la no-dansa Jérô-
me Bel oferirà The show must go on, un 
clàssic de la dansa conceptual en què 
es barregen ballarins i no professio-

nals. Aquest serà un dels plats forts 
de la temporada juntament amb l’es-
trena a Espanya de John, proposta dels 
anglesos DV8, i Bosque Ardora, la nova 
aposta de l’anticonvencional Rocío 
Molina. La magnètica bailaora també 
presentarà Felahikum, fruit de la seva 
trobada amb la crac del hip-hop co-
reà Honji Wag. El Mercat ha propici-
at la trobada de més artistes: Toroba-
ka, una aclamada producció que reu-
neix per primera vegada el flamenc 
contemporani d’Israel Galván i la 
dansa kathak d’Akram Khan, obrirà 
la programació el dia 3 d’octubre vi-
nent. Les entrades ja escassegen i ai-
xò que aquesta temporada la capaci-
tat de la sala principal és de 70 buta-
ques més. 

RECUPERACIONS / La memòria de la 
dansa hi serà present mitjançant la 
recuperació de dos espectacles: Öle-
lés, protagonitzat 10 anys després 
pels seus mateixos creadors, Jordi 
Cortés i Damián Muñoz; i What the bo-
dy does not remember, una peça que el 
belga Wim Vandekeybus redesco-
breix 25 anys després de la seva estre-
na al Mercat amb nous ballarins. H

33 Imatge de ‘What the body does not remember’, de Wim Vandekeybus.
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