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EL RETORN A BARCELONA D’UN PIANISTA INNOVADOR

Aquest últim Cap d’Any va tocar 
davant de 200.000 persones a Mi-
ami, compartint escenari amb Pit-
bull. Així les gasta Deparamo, un 
pianista granadí resident des de 
petit a Barcelona que va decidir un 
bon dia que totes les músiques po-
den casar en insòlits medleys. Clàssi-
ca, pop, dance, rock, jazz, house... 
Trossos de hits de tots els temps aco-
blats en el que ell denomina «una 
experiència musical». Demà pre-
senta al Teatre Principal The show, 
com ha titulat també el seu primer 
disc. El xou és ell, pura energia i en-
tusiasme; el seu piano i una banda 
amb cantant, discjòquei, bateria, 
baixista, violí i saxo. I el repertori: 
50 trossos d’èxits de Michael Jack-
son, els Beatles, Lady Gaga, Mari-
lyn Manson...   
 «Aquest concert serà molt més 
canyer i enèrgic. He après que la 
platea funciona millor si està dre-
ta», avança. La sala, com a novetat, 

comptarà amb taules als laterals. «La 
gent em diu que li ve de gust prendre 
alguna cosa mentre veu el xou, li dó-
na un toc de festa», diu l’artista, que 
a l’octubre llançarà un pack amb el 
disc –que inclourà el seu primer te-
ma propi– i un DVD amb la seva ac-
tuació al Barts l’any passat.  
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L’alquimista de ‘hits’ 
Deparamo presenta demà al Teatre Principal ‘The show’,  
un vibrant espectacle en què fusiona èxits de tots els estils 

Robert Miles (Children). Qualse-
vol música es pot mesclar, el que 
sorprèn és el fluid canvi d’estil», de-
clara el pianista que, després de 
l’enorme repercussió aconsegui-
da a Miami, ha format una banda a 
Florida per facilitar-li la conquista 
d’Amèrica. Les pròximes parades 
seran Mèxic i el Brasil.
  També ha despertat la curiosi-
tat del mercat més gran del món. 
«A finals del mes d’octubre espe-
ro anar a Xangai. Em van dir que 
primer actuaria en petits espais, 
que per a ells són de ¡4.000 espec-
tadors!». Tot en tot just un parell 
d’anys, des que el 2013 va sorpren-
dre a l’Auditori, acompanyat per 
una orquestra simfònica, amb els 
vents i les cordes exaltats al ritme 
del seu piano. Avui veu el seu gran 
somni, actuar a 
Las Vegas, «molt a 
prop». H

 A Miguel Deparamo no se li resis-
teix cap tecla. Explica que a Miami 
van al·lucinar quan va passar del Pja-
noo d’Eric Prydz al Conga de Gloria Es-
tefan. «Com més difícil és la combi-
nació, més ganes tinc de fer-la, com 
anar del rock de Nirvana (Smells like 
teen spirit) al pop melòdic d’Adele 
(Someone like you) i al trànsit de 

«Serà un concert  
més canyer. He vist 
que la platea 
funciona millor 
dreta», anuncia 

33 Totes les tecles 8El pianista Deparamo, a EL PERIÓDICO, on va gravar un acústic. 
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Vegeu el vídeo d’aques-
ta notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

Catalunya, 
en venda
3Xavier Albertí dirigeix ‘L’hort de  
les oliveres’, de Narcís Comadira
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N
arcís Comadira, poeta, 
pintor i dramaturg, li va 
parlar un bon dia al seu 
amic Xavier Albertí d’una 

idea que el rondava. Volia escriure 
sobre com Catalunya s’estava malve-
nent, amb l’atac al patrimoni i a la 
cultura per la voracitat especulati-
va: cases i hotels de luxe per als rus-
sos de torn. Va imaginar un hort 
d’oliveres i una masia d’una família 
catalana que, després de la mort del 
patriarca, s’embranca en la discus-
sió: vendre o no vendre. Una qüestió 
que remet a El jardí dels cirerers 
txekhovià. «La tala d’uns arbres, cire-
rers o oliveres, en nom del progrés i 
dels diners», sintetitza Comadira, 

que enfronta el fill i hereu Guillem 
(que es resisteix a vendre) amb la se-
va mare i germana. Sota la direcció 
de Xavier Albertí, L’hort de les oliveres, 
una «reflexió sobre quina Catalunya 
volem i el col·lapse de la cultura occi-
dental», s’ha estrenat a la Sala Gran 
del TNC coincidint amb la tala a les 
urnes.
  Mercè Arànega, Rubén de Eguia, 
Oriol Genís, Carles Canut i Mont 

Plans encapçalen l’elenc i Antoni 
Comas, tenor, músic i actor, dóna 
volada al subtítol del muntatge: Una 
òpera de Catalunya. Així, amb el «dra-
matisme exacerbat de les òperes» 
s’ha de llegir l’obra, apunta Coma-
dira, que va confiar el text a Albertí 
confiat que amb ell la música desta-
caria en la sintaxi escènica. Comas 
interpreta (veu, piano i orgue) un 
eclèctic repertori que s’obre amb 
la sardana Sol ixent d’Eduard Toldrà 
solfejada per tot l’elenc –amb Genís 
al tabalet– i transita per Bach (La Pas-
sió segons sant Mateu), Jimmy Fontana 
(Il Mondo), Paolo Conte (Parigi) o Arvo 
Pärt (My heart’s in the highlands). El di-
rector ha optat per suprimir diver-
ses files de la gran sala per acostar 
l’escenari al públic.   

 A l’obra hi apareixen 
dues referències clau: 
els Evangelis i Hamlet. 
De les sagrades escrip-
tures recrea el Sant So-
par i en va extreure la 
idea del sacrifici. «¿S’ha 
de sacrificar el territori 
per un futur amb més 
oportunitats o sacrifi-
car aquest futur per con-
servar les tradicions?», 
planteja l’autor, que 
converteix l’hereu (De 
Eguia) en un Jesucrist 
hamletià, disposat a sa-
crificar-se i amb el fan-
tasma del pare cridant 
a la seva consciència de-
manant-li que no talli 
les arrels. 
 Genís recupera el per-

sonatge del poeta Narcís Cordelira 
(de Pinsans i caderneres), àlter ego de 
l’autor i narrador de l’obra que pro-
clama al final: «Una pàtria és una 
llengua». Però el notari del poble 
(Canut) replica lapidari: la pàtria és 
l’economia. «Podem continuar sent 
el que som, parlant en anglès, rus o 
el que sigui, mentre siguem amos 
del nostre destí». Comadira envia la 
reflexió a la platea. H 

ESTRENA A LA SALA GRAN DEL TNC
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