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Benaurada anormalitat

A
mb exactes 24 hores de di-
ferència he disfrutat 
aquesta setmana de dues 
obres mestres: L’Avar i El 

alcalde de Zalamea. És a dir, Molière i 
Calderón de la Barca, a una curta 
passejada des de casa meva. Si ha-
gués pogut estirar temps i passeja-
da (anava escàs de les dues coses) 
hauria pogut aplaudir el Falstaff de 
Shakespeare, l’endemà, o la Fuente-
ovejuna, de Lope, dos dies després. 
Queden pendents per a la setmana 
que ve.
 Passar de Molière a Calderón, 
passar del Goya al Lliure, del cata-
là al castellà, disfrutar de dos per-
sonatges –Harpagon i Pedro Cres-
po– recreats de manera tan per-
sonal per dos actors –Joan Pera i 
Carmelo Gómez– tan diferents pe-

rò tan iguals en talent, genialitat 
i compromís amb l’ofici, aplaudir 
dues posades en escena i dues com-
panyies amb tantes qualitats, ha 
sigut possible, dic, perquè visc en 
una ciutat normal, que té el teatre 
com un fet normal i que camina de 
la manera més normal del que és 
clàssic al que és contemporani (del 

que és bàsic al que és extemporani, 
corregirien alguns), per entre una 
cartellera cada vegada més diversa 
i normal.
 És normal –hauria de ser-ho, si 
més no– la convivència dels quatre 
clàssics citats, amb altres de més 
pròxims en el temps, com un Art-
hur, de cognom Schnitzler (El pro-
fessor Bernhardi) i un altre Arthur, 
de cognom Miller (Panorama des del 
pont), descobriment brillant el pri-
mer, més actual que mai el segon. 
I és normal –hauria de ser-ho, tam-
bé– que torni un text com Dansa 
d’agost, que torni un musical com 
Rent i que torni Hamlet a dir «ser o 
no ser» i que a nosaltres ens arribi 
com sentit per primera vegada. Nor-
mal. I normal que tornin a estrenar 
Pere Riera, Cristina Clemente, Ro-
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La nova Beckett és
un espai fora de sèrie 
en una ciutat normal, 
de vida teatral normal 

ger Peña i molts d’altres. Normal, 
en una ciutat del més normal.
 El que és anormal (i per anormal 
entenc «fora de la norma» i per «fo-
ra de la norma» entenc «extraor-
dinari») és que s’obri, d’aquí pocs 
mesos, un nou espai per a la cre-
ació teatral. La nova Sala Beckett  
–he tingut oportunitat de visitar-
la, per gentilesa del seu director 
Toni Casares, amb les obres ja molt 
avançades, molt a prop del final– 
és una «benaurada anormalitat», 
un espai fora de sèrie, resultat de 
molts anys d’acció normal i esforç 
més que normal.
 Ja tinc ganes d’ocupar les bu-
taques de la nova Beckett, en una 
Barcelona normal, de vida teatral 
normal, capaç, quan s’hi entesta, 
de ser majúsculament anormal. H

punta

20 anys animant
la pista de ball
3 La Fundación Tony Manero celebra dues dècades
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P
er celebrar el seu 20è ani-
versari, la Fundación Tony 
Manero ha volgut tornar-
se a convertir en una ban-

da de versions a V. I. D. (Very Impor-
tant Discotecas), l’epé que publicarà a 
principis d’abril. «Vam començar el 
1996 emulant la música disco ame-
ricana, després li vam agafar afecte 
a l’europea i ara reivindiquem el 
disc estatal», explica el seu guitar-
rista, Lalo López, en vigília dels qua-
tre concerts acústics que la banda 
oferirà aquest cap de setmana (dis-
sabte i diumenge, 15.00 i 19.00 ho-
res) a Palo Alto Market.
 ¿Disco music estatal? Sí, exqui-
sideses kitsch com Dame un poco de 
tu amor, que el seu autor, el difunt 

Juan Carlos Calderón, va immor-
talitzar en l’àlbum titulat, precisa-
ment, Disco (1979), en aquella èpo-
ca en què fins i tot Sergio y Estíbaliz 
es postraven davant la bola de mi-
ralls. Redoblant l’aposta, han gra-
vat la cançó amb cors de Baccara, 
duo que uneix la històrica Mayte 
Mateos, «amb aquella veu sedosa i 
sensual als seixanta i escaig», i la in-
corporada Paloma Blanco (refugia-
da de La Década Prodigiosa).

FANS DE SUSANA ESTRADA / Desfila tam-
bé per l’epé Hagámoslo juntos, peça 
de Josep Llobell, «el Giorgio Moro-
der d’aquí», defensa el cantant 
Miguelito Superstar, que al seu dia 
va gravar la inoblidable Susana Es-
trada. «Una cançó emmanuellesca: 
‘Cada vez que le doy placer a mi sexo sé 
que tengo tus noches en mi recuerdo», re-
cita encantat Miguelito. I comple-
ten l’entrega Dance usted, de Radio 
Futura, «passada per un rotllo Blon-
die», i la més contemporània F. S. N., 
de Parafünk. «Una cançó que als 
anys 90 em va fer pensar ‘això és el 
que jo vull fer’», recorda.
 Va ser llavors quan la Fundación 
Tony Manero va néixer a Vallcarca 
i es va deixar veure al London Bar i 
a Bikini, sala que va freqüentar du-
rant dos anys i on va gravar el seu 
primer disc. Estaven «enganxats» a 
Febre del dissabte nit i, encara que es 
portava l’acid jazz, van optar per 
un menú discotequer «setanter, or-
todox i analògic» en trànsit: discos 
com Click!, «més modern i electrò-
nic», o Pandilleros, «reflex del blax-
ploitation», mostrarien altres perfils 
desafiant el nom de la banda. «Di-
ent-te així no pots fer res que no si-
gui disco», argumenta Miguelito.
 L’èxit de Supersexy girl (2001) els 

va col·locar a l’aparador comercial. 
«Però estava clar que no era el nos-
tre lloc», sentencien. ¿I això? «Érem 
una colla de descerebrats que en la 
gala de UPA Dance es tancaven al ca-
merino a posar-se cecs de porros», 
recorda Miguelito. «Aquell grup 
que a OT acabava cridant ‘Fraga, di-
missió’. O que a la gala Murcia, qué 
hermosa eres donava les gràcies i afe-
gia ‘¡visca la república!’».
 Sospiten que alguna cosa es va 
trencar per sempre el dia que, en el 
festival Actual, Miguelito va expli-
car «que a les radiofórmules, per ar-
ribar a ser número u, calia posar-hi 
diners». A qui se li acut. «Ho vaig dir 
sense malícia, ¡donant per fet que 
tothom ho sabia!».

 Ara diuen viure en «un equilibri 
precari», buscant un espai «entre 
la caspa comercial i l’underground», 
i arribant a conclusions assenya-
des. «Hem acceptat, després de 
molts anys, que no som negres», 
confessa Miguelito. Ho celebren en 
aquest epé blanc i, malgrat això, li-
bidinós, que posaran de llarg el 7 
d’abril a Apolo amb convidats com 
Luismi i Sheriff, els cantants de Dr. 
Calypso, grup que simbolitza «la 
festa major intel·ligent», apunta 
López. Encara que Miguelito afe-
geix: «Al final, tots som fills de l’Or-
questra Plateria». H

CONCERTS A PALO ALTO I APOLO

Ara viuen en un 
«equilibri precari» 
i busquen un espai
entre la caspa comercial 
i l’‘underground’
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