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UN FENOMEN MUSICAL DE FANS

Fins fa poc només somiaven tri-
omfar en el pop i el seu èxit Paraí-
so, l’encomanadís single del seu pri-
mer disc Justo ahora (Sony), els ha 
transportat a un paradís bastant 
real. Sony Music els va descobrir el 
juliol del 2013 i l’estiu passat ja es-
taven a la cresta de l’onada «Estem 
flipant. La gent taral·leja les nostres 
cançons però encara no ens posa 
cara. És molt divertit. El nostre pa-
radís és el nostre dia a dia», assenya-
len els components de Dvicio.
 El quintet madrileny, tots amb 
menys de 24 anys, s’ha convertit en 
un fenomen de fans. Demà presen-
ta el seu àlbum de debut a la sala 
Barts que avancen en part a EL PERI-
ÓDICO, on la banda ha gravat una 
versió acústica de Justo ahora, el seu 
segon single. 
 Volen demostrar que no són no-
més un grup de nens macos, farts  
que els identifiquin amb una boy 
band. «Tots ens dediquem a la mú-
sica de fa temps. Hem estudiat un 
instrument i fa temps que toquem 
junts. Creem les nostres pròpies 
cançons. No som una boy band, 
som una altra cosa», defensen. El 
grup va sorgir quan Luis Gonzalvo 
(bateria), Nacho Gotor (guitarres) 
i Alberto Missis (guitarres), amics 
des de pàrvuls, van conèixer els ger-
mans Ceballos, Andrés (cantant i 
compositor) i Martín (baix) a l’insti-
tut Duque de Rivas. «No és que allà 
recolzessin gaire la música i la nos-
tra vocació», destaquen respecte al 

centre d’ensenyament de la seva lo-
calitat, Rivas Vaciamadrid, situada a 
17 quilòmetres del centre de la capi-
tal. «El que sabem de música ho vam 
aprendre amb professors particu-
lars. La música és una matèria que 
no es valora en el nostre sistema edu-
catiu. És cultura però no es conside-
ra primordial i la poca que hi ha, a so-
bre, ¡la trauran!», critica Luis Gonzal-
vo amb el consens de la resta.
 Dvicio, abans denominats Tiem-
po Límite, es va dedicar en la seva pri-
mera època a fer versions dels seus 
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El paradís de Dvicio
Una enganxosa cançó ha portat a la fama la banda de pop madrilenya que acaba de  
llançar el seu primer àlbum H La sala Barts acull demà la presentació del disc de debut
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«La música no
es valora en el 
nostre sistema 
educatiu», critica 
Luis Gonzalvo

escriure amb humor, com si inten-
tés vendre’m per caure bé», recor-
da. «El missatge és que, per més 
que la gent es fiqui pel mig en una 
relació, aquesta només depèn del 
que la parella senti».
 Aquest tema i Nada són els més 
antics de l’àlbum, gravat a Mèxic, 
que va entrar directe al número 
quatre en les llistes de venda la pri-
mera setmana. «Els devem molt a 
totes les nostres seguidores. Són 
molt maques», afirmen. «Nada la 
vaig escriure a Londres quan te-
nia 18 anys. El meu germà va ve-
nir a visitar-me i quan se’n va anar 
em vaig sentir sol i va sortir la tor-
nada que després vaig lligar a una 
història d’amor», recorda Andrés 
Ceballos, fill d’argentí i brasilera. 
L’accent que utilitza quan canta el 
porta a les venes. «Tinc un vídeo de 
quan tenia 13 anys i ja cantava ai-
xí», assegura. 

 La peça més nova és Se te olvi-
dó quererme, que Andrés Ceballos 
i Nacho Gotor van crear a Mèxic. 
Fins ara el més dur per a ells ha es-
tat escollir les 11 cançons del seu 
primer disc. Algunes de les que 
han quedat descartades potser les 
recuperaran en concert, comenten 
amb el bon rotllo que per ara pre-
domina entre ells. No es percep ri-
valitat, gelosia o excés de protago-
nisme. «La base d’aquest grup és 
l’amistat», asse-
guren. Tant de bo 
perduri. H

«Escric sobre 
coses que em 
passen, típiques de 
la joventut», explica 
Andrés Ceballos

artistes favorits, com Coldplay, Dani 
Martín, Bruno Mars i Maroon 5. Des-
prés, rebatejats com a Dvicio –«ens 
vam posar aquest nom perquè som 
uns viciats de la música», asseguren–, 
els membres del grup es van llançar 
a crear temes propis. La majoria por-
ten la firma d’Andrés Ceballos. «Es-
cric sobre coses que em passen. Co-
ses típiques de la joventut amb què 
molta gent es pot identificar», co-
menta. «Paraíso va sorgir d’una ex-
periència personal», afegeix. La can-
çó que parla de la dificultat d’un noi 
per caure bé i ser acceptat per la fa-
mília de la seva nòvia. Compondre-
la va ser una petita venjança. «La vaig 

Vegeu l’acústic de ‘Jus-
to ahora’ amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

  

  

Elegant i refinada ‘Arabella’
CRÒNICA El Liceu aplaudeix el muntatge de l’òpera de Strauss
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Arabella, la refinada comèdia lírica 
de Strauss, ha tornat al Liceu amb 
tots els honors. Vint-i-cinc anys des-
prés de la seva última representa-
ció i 52 des que propiciés el debut de 
Montserrat Caballé, ha tornat a cap-
tivar el coliseu de la Rambla. El traç 
psicològic del muntatge de Christof 
Loy i la suprema elegància de la so-
prano Anne Schwanewilms, molt 
ben recolzada per un equilibrat re-
partiment i una esforçada orquestra 
i cor, van donar vol a l’espectacle.
 L’acció apareix recreada en un es-
pai actual. Una escenografia geomè-
tricament lineal, amb panells que 
s’obren i es tanquen per construir 
ambients relacionats amb la trama, 
permet que els intèrprets trobin el 

marc per cohesionar aquest irònic 
fresc dels convencionalismes de la 
societat burgesa vienesa. Però tam-
bé per acollir l’expressió dels anhels 
més íntims dels protagonistes.
 La història d’Arabella, una atrac-
tiva jove destinada a casar-se amb 
un home ric per salvar la seva arruï-
nada família, emergeix amb fluïde-
sa amb personatges perfectament 
dibuixats amb l’ajuda del vestuari. 
Res fa pensar en les dificultats sorgi-
des en els assajos. La protagonista va 
patir un esquinç en un turmell dies 
abans de la funció, però  finalment 
va poder actuar tot i que vestint un 
calçat còmode per facilitar els seus 
moviments en comptes dels talons 
previstos.
 Ofèlia Sala va haver de substituir 
Genia Kühmeier en el rol de Zdenka, 

transvestit personatge que va inter-
pretar amb el delicat lirisme propi 
de qui domina aquest repertori. El 
veterà Ralf Weikert va haver d’as-
sumir la direcció musical de ma-
nera precipitada arran de la baixa 
d’Antoni Ros-Marbà, i es va enfron-
tar a la tasca d’ajust d’una partitura 
complexa.
 La soprano alemanya, experta 
straussiana, va donar un curs d’in-
terpretació. La seva veu lírica i amb 
molt cos va viatjar des dels aguts als 
cavernosos greus oferint un perfil 
del seu personatge somiador i idea-
lista que se supera davant l’adversi-
tat. Va enlluernar en àries com Mein 
Elmer o en els duos amb Sala (la seva 
germana) i el seu pretendent Man-
dryka, encarnat per un completís-
sim Michael Voller que va exhibir la 

força i poder del seu cant i una gran 
vis dramàtica.
  Alfred Reiter va complir amb el 
rol del ludòpata pare, el Comte Wald-
mer, i també es va lluir Doris Soffel 
com a manipuladora mare. De la res-
ta de l’elenc va destacar un convincent 
Wild Hatmann, sense oblidar les mos-
tres pirotècniques de Susanne Elmark 
com a excèntrica Fiakermilli. H

Schwanewilms  triomfa 
com a protagonista  
tot i la dificultat d’actuar 
amb un esquinç

33 Una escena del muntatge d’‘Arabella’.


