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EltonJohnand
HisBandal
PalauSant Jordi

STEFFEN SCHMIDT / EFE

El mag Antonio Díaz i el músic Joan Dausà

wEltonJohn andHisBand reca-
la aquesta nit (20.30 h) al Palau
Sant Jordi de Barcelona en el
seu únic concert a Espanya (a la
foto, el dia 3 a Zuric) de l’actual
gira a Europa. Aquesta icona
del rock va estar a Cap Roig al
juliol. Cinc dècades després del
seu primer àlbum, Empty sky, i
després de més de 3.000 con-
certs, continua batent rècords.
John reviu amb nostàlgia la se-
vamúsica d’ahir però sense per-
dre de vista el seu present i
futur. Aquest any suposa el 40è
aniversari del llançament, l’any
1973, de Goodbye yellow brick
road. Live Nation és la promo-
tora del concert. Per a algunes
zones del recinte no queden
entrades. / Redacció

El Festival delMil·lenni fon en el Liceu JoanDausà amb lamàgia d’Antonio Díaz

ElMagoPopielmúsicpop

XAVIER GÓMEZ

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

D
e tot el cartell de la
present edició del
Banc Sabadell Fes-
tival del Mil·lenni,
l ’ e s p e c t a c l e

d’aquesta nit és dels que millor
ha anat en vendes. Ja quan es va
presentar, la combinació de Joan
Dausà amb Antonio Díaz es va
perfilar com un dels cavalls gua-
nyadors: la suma de les composi-
cions del carismàtic cantautor
amb l’espectacular art d’El Mago
Pop, sota la direcció del drama-
turg Jordi Oriol.
En aquesta vetllada hi ha un

element d’indubtable atractiu:
veure en un escenari com el del
Liceu un muntatge on la màgia
tindrà un destacat protagonisme.
I l’altre reclam és la mateixa per-
sonalitat dels executants. D’una
banda, el músic i actor JoanDau-
sà, amb només dos àlbums, s’ha
fet un lloc en l’escena del pop ca-
talà d’autor; el seu primer àlbum
i cançó Jo mai mai ha esdevingut
en temps rècord gairebé un clàs-
sic. Al seu costat, Antonio Díaz,
brillant prestidigitador, estrella
del canal Discovery i gairebé un
fenomen demasses gràcies al seu
espectacle La gran ilusión: ha es-
tat cinc mesos consecutius en el
teatre Coliseum amb set fun-

cions setmanals, pràcticament
plenes; ara se’n va dos mesos a la
Gran Via madrilenya, i a l’abril
tornarà al Coliseum.
“Admiromolt Joan i ens caiem

bé”, assegura Díaz, a la qual cosa
replica Dausà: “Jo no segueixo
gaire la màgia, però veient-lo
m’hi he tornat a enganxar com
unnen petit; és tan bo que he tor-
nat a creure-hi”. Es van conèixer
fa anys a l’Institut del Teatre –An-
tonio és més jove que Joan– i

d’allà a coincidir anys més tard
en la inauguració de l’Auditori
Mercè Rodoreda de Sant Joan
Despí, l’un com a presentador de
l’acte i l’altre fent un número de
màgia. I fa un any van tornar a
trobar-se al Teatre-Auditori de
Sant Cugat, i en aquesta ocasió
Díaz va proposar al cantautor
que participés en la seva actuació
i que aparegués mentre sonés la
cançó Jo mai mai. “Va quedar
molt bé”, recorda Dausà, mentre
el seu col·lega assenteix som-
rient. Aquesta va ser la gènesi
que ha possibilitat la vetllada
d’avui al Liceu (21 h). “Fa un any
el festival delMil·lenni emva pro-
posar de fer un Palau per Nadal i
els vaig dir que no perquè ja ho
havia fet pel meu compte poc
abans i era prematur. Però se’ns
va acudir barrejar música i mà-
gia”, rememora Dausà.
Què es veurà i se sentirà en el

Liceu? “Encara que fem coses di-
ferents, tots dos donemmolta im-
portància a la relació amb el pú-
blic. Tenim un caràcter molt ín-
tim en el que fem”, comenta el
mag, i el músic de Sant Feliu de
Llobregat torna a intervenir: “Es
veuran dos amics que treballen
en el que els agrada, l’un famàgia
i l’altre música, però amb un ma-
teix llenguatge, codi i sensibili-
tat; hi haurà una barreja demúsi-
ca, màgia, humor, i fins i tot
drama”. Dausà estarà acompa-
nyat pel seu grup, i Díaz, dels
seus aparells, i hi haurà factor
sorpresa: “Tota la màgia que es
pot veure són jocs que he estat
fent en aquests últims temps, en-
cara que crec que n’hi haurà dos
de nous que només es poden veu-
re aquí” . I JoanDausà també pre-
sentarà per primera vegada en di-
recte la cançó que ha fet per al
disc de La Marató, és a dir, el
Quelqu’un m’a dit, de Carla Bru-
ni. I, per damunt de tot, unamàxi-
ma per a tots els presents: “Veniu
que gaudirem”.c

El cantautor Joan
Dausà i Antonio Díaz,
‘El Mago Pop’, es van
conèixer a l’Institut
del Teatre

ADOLFO S.
Sevilla

L a pugna política desenvo-
lupada durant mesos per
controlar la Reial Orques-

tra Simfònica de Sevilla (ROSS)
acaba en empat. El ministeri de
Cultura, la Junta d’Andalusia i
l’Ajuntament de la ciutat han tan-
cat un acord sense vencedors ni

vençuts. Si abans hi havia un di-
rector, Pedro Halffter, ara seran
dos: el propi Halffter i el nord-
americà John Axelrod. O el que
és el mateix, si abans hi havia un
sou (tan elevat que el conseller
de Cultura, Luciano Alonso, ho
va considerar un despropòsit),
ara n’hi haurà dos.
Binomi, cohabitació, bicefà-

lia... qualsevol terme serveix per

a aquest cas. Halffter, que farà
deu anys que és al capdavant de
l’orquestra, serà ara el director ar-
tístic del Teatre de laMaestranza
(seu de la simfònica), mentre que
Axelrod, batuta de gran prestigi
internacional, assumirà el càrrec
de directormusical i artístic de la
ROSS. Una solució que acontenta
tots però que deixa en molt mal
lloc la pretesa austeritat per la

que es va voler fer fora Halffter,
que cobrava 250.000 euros
anuals, quantitat considerada “in-
acceptable” per Alonso.
Ministeri i ajuntament, tots

dos controlats pel PP, apostaven
per la continuïtat de Halffter, un
director que consideren de la se-
va corda. El públic, que es no-
dreix del més granat de la socie-
tat sevillana, també apostava pel
madrileny.Davant, la Junta d’An-
dalusia i els músics de l’orques-
tra: tots menys tres havien votat
contra Halffter i a favor d’Axel-
rod, que ha dirigit l’orquestra
com a convidat.
L’orquestra es troba nominal-

ment sense cap des del 31 de ju-
liol, data en la qual va expirar el
contracte de Halffter. En el càs-
ting informal per elegir el succes-
sor es van quedar fora batutes
com el gibraltareny Mark Chi-
chon, l’italià Giacomo Sagripanti,
l’hongarès György Rath o el fran-
cès Marc Soustrot.
A partir d’ara, Halffter conti-

nuarà embrancat en el seu pla de
convertir Sevilla en referència
operística, mentre Axelrod ja ha
avançat que buscaràmés “projec-
ció internacional” de la simfòni-
ca sevillana, amb propostes que
“satisfacin el públic, els músics i
tot el país”.c

La pugna política se salda amb dos directors a l’orquestra sevillana

Simfònica i salomònica


