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productor! I aquesta ha seguit sent 
sempre la meva actitud.

–En els discos de Dylan que va pro·
duir, Oh mercy (1989) i Time out of 
mind (1997), es nota molt la seva em·
premta. ¿Com els veu ara?
–Em sembla just que es digui que 
es nota la meva empremta, sobre-
tot a Oh mercy, un disc que vam fer 
amb pocs músics, molt influït pel 
lloc, Nova Orleans, amb The Neville 
Brothers treballant al costat. La ban-
da era petita i Bob es va concentrar a 
cantar i allà estan els seus millors re-
gistres vocals d’aquella època. Time 
out of mind és diferent: hi havia on-
ze o dotze músics, i molta profundi-
tat de camp. Aquells discos no van 
ser cap invent d’una discogràfica: es 
tractava de capturar el moment.

–No ha participat en l’últim d’U2. 
¿Com creu que madura el seu equi·
libri d’una música amb cor amb la 
qual omplir estadis?
–Segur que la seva nova gira serà fan-
tàstica, com sempre, encara que ja 
no som als anys 80 i tot va molt rà-
pid, i el públic no es concentra en les 
coses igual que abans. En la seva gi-
ra tocaran també cançons antigues 
perquè anar al passat és part del ci-
cle de la vida, i segur que ho faran 
d’una manera digna.

–¿El rock ha deixat de ser el poderós 
motor cultural que va ser?
–El rock ja no tornarà a ser allò que 
anomenàvem la veu d’una genera-
ció. Quan era petit tenia només un 
parell de discos i eren temps miste-
riosos, en què buscàvem respostes a 
les nostres preguntes. Ara la gent no 
troba aquestes respostes a través de 
la seva banda favorita. 

–Llavors, ¿són mals temps per a un 
productor estrella?
–Jo em sento més motivat que mai, 
encara que ja no produeixo altres ar-
tistes, però encara disfruto de certes 
coses, com la remescla que he fet per 
a una banda africana, Tinariwen. La 
vaig fer mentre viatjava al seient del 
darrere del meu Cadillac, pot veure-
ho a YouTube. Així que ja sé que ai-
xò no tornarà a ser el que va ser, ¡pe-
rò estic bé! (riu). H

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Ha deixat empremta com a produc-
tor en la majoria de discos d’U2, 
en les obres més populars de Pe-
ter Gabriel i en treballs de madure-
sa de Bob Dylan, Emmylou Harris 
i Neil Young, mentre desenvolupa-
va una carrera en solitari. Daniel La-
nois parla amb aquest diari des de 
Los Angeles a propòsit del concert 
que oferirà aquesta nit, acompanyat 
de dos músics, al teatre Principal, de 
Badalona (21.00 hores), dins del fes-
tival Blues & Ritmes.

–És estrany veure’l de gira. Crèiem 
que era un productor més o menys 
tancat al seu estudi.
–Doncs per mi és atractiu traslladar 
el so a l’escenari, afegint-hi la im-
provisació. Estic molt animat amb 
aquest xou. Utilitzaré una taula de 
mescles de vuit pistes i la meva steel 
guitar, que sempre porto amb mi. 

–El seu nou disc, Flesh and machine, 
és instrumental. ¿La millor via per 
interpel·lar l’oient?
–La música instrumental té de bo 
que utilitza el llenguatge universal, 
emoció sense paraules. És poderós.

–¿Diria que hi ha una connexió en·
tre aquest disc i les seves col·
laboracions amb el Brian Eno ambi·
ental dels anys 80?
–N’hi ha pels valors que representa. 
Les màquines avui són diferents. Bri-
an em va ajudar a trobar el carril cor-
recte. I l’hi he d’agrair.

–Ha treballat amb molts artistes que 
tenen a veure amb el folk i les arrels, 

«Segur que la 
gira d’U2 serà 
fantàstica, encara 
que ja no som als 
anys 80 i tot 
va molt ràpid»

però el que fa ara és més aviat abs·
tracte. 
–Vaig créixer sentint cançons de mú-
sica tradicional irlandesa i francesa 
que el meu avi i el meu pare tocaven 
al violí. No teníem diners, érem una 
societat d’autoentreteniment (riu). 
I m’interessen tant la tradició com 
l’electrònica. Al nou disc hi ha una 
cançó, Sioux lookout, que representa 
el plor d’un natiu americà. Vaig créi-
xer a prop de la reserva Six Nations i 
tenia amics que parlaven de la con-
nexió amb els animals, de viure en 
equilibri... Vaig voler agafar aquest 
sentiment barrejant-lo amb el que 
és ancestral i el que és modern.

–Em permetrà que li pregunti per 
les seves produccions per a Dylan. 
¿Com s’afronta pujar una muntanya 
d’aquestes dimensions?
–Jo disfruto ajudant la gent. Des de 
molt jove vaig desenvolupar una ha-
bilitat per aportar arranjaments, es-
tructures de cançons, harmonies vo-
cals... ¡Ni tan sols sabia què era ser 33Daniel Lanois, en una imatge promocional.

DAVID LEYES

«El rock no tornarà a ser 
la veu d’una generació»
DANIEL LANOIS  Músic i productor. Avui actua en el festival Blues & Ritmes.

  

  

Fascinant deliri al Lliure
CRÒNICA ‘Mammón’ és un inici devastador de la trilogia dels diners

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Nao Albet i Marcel Borràs han estre-
nat un dels seus artefactes escènics, 
de títol tan explícit com Mammón, 
per obrir la trilogia sobre els diners 
del Lliure, en coproducció amb La 
Brutal. Una tesi força inqüestionable 
–els diners tot ho corrompen– im-
pulsa un muntatge lúcid, ocurrent, 
divertit, metateatral, multimèdia, 
autoreferencial, sempre agosarat i 
que demana una mirada lliure de 
prejudicis. Com la que tenen els seus 
responsables sobre el teatre, sempre 
un joc sense límits per a ells. A més, 
Albet i Borràs escriuen, dirigeixen i 

actuen. Un tres en un en una obra que 
és un còmic d’inspiració cinemato-
gràfica. Fills del seu temps, reiteren 
la seva admiració per Quentin Ta-
rantino i Robert Rodríguez.
 ¿De què va Mammón? Pregunta 
complicada. El lisèrgic i fantasiós 
còctel de l’Espai Lliure uneix de sor-
tida un relat mitòlogic sirià –amb 
imatges rodades per Borràs en una 
expedició arqueològica de la qual va 
formar part fa uns anys– que dóna 
peu al gran repte de muntar una tra-
gèdia clàssica i molt  ambiciosa. Pau-
la Blanco i Javier Beltrán exerceixen 
de narradors per detallar les vicissi-
tuds del faraònic projecte.

  La idea se’n va en orrris per la fal-
ta de finançament del Burgtheater 
de Viena (sic). L’única sortida és in-
tentar multiplicar l’aportació del 
Lliure als casinos de Las Vegas (més 
sic) amb l’ajuda d’un exjugador ano-
menat Dylan Bravo (superb i hipnò-
tic Manel Sans). En la seva primera 
aparició ja es percep que allà hi ha 
personatge. Dels grans.
 El fascinant deliri s’ageganta 
amb el periple, també documentat 
amb una càmera, del duo a la me-
ca del joc. Allà segueixen (o no) els 
consells de Bravo, coneixeran una 
showgirl –Mima Riera, enorme en la 
seva performance en barra fixa d’al-

tíssim voltatge sexual–, perdran un 
munt de diners i els acabaran recu-
perant (i multiplicant) en una parti-
da de pòquer a vida o mort.
 Només per l’impagable Dylan 
Bravo, present i fil conductor de la 

resta de la trilogia que completaran 
les peces d’Iván Morales i de la pare-
lla David Selvas-Victoria Szpunberg, 
val la pena un projecte que ha posat 
molt alt el llistó amb una arrencada 
aclaparadora. H

33 Borràs i Albet, actors, autors i directors de l’obra de l’Espai Lliure.

FELIPE MENA


