
LA CONTRA

Tinc 56 anys. Vaig néixer a l’Havana i visc aMadrid. Sócmúsic, aquesta és lameva ànima. Estic
casat amb l’Aruca i tenimtres fills, la Icíar (30), laMacarena (28) i l’Ignacio (21), i unnét, elMar-
tín (2). Política? Sentit comú. Creences? Em faig preguntes... i van canviant les respostes

“Emsorprènestar viudesprés
del frenesí de la teledels 90”

XAVIER GÓMEZ

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

R ecordo quan eraMilikito...
Només mímica i un esque-
llot... Després ja vaig parlar:
va ser una gran disciplina
d’aprenentatge.

Li agradava?
Sí: quan era un xaval acompanyava el meu
pare,Miliki, en les sevesactuacions.Peraixò
la família és la cosa més important per a mi,
perquè l’he viscuda!

Família de pallassos...
Els meus avis ja eren pallassos, la meva àvia
era una écuyère, dansarina sobre el llom del
cavall... I jo vaig néixer a Cuba perquè els
meus pares i els meus oncles hi estaven
treballant.

Què feien?
El primer programade televisió en espanyol
de la història: comque la clàssica cara pinta-
da de blanc quedava malament en pantalla,
van deixar de pintar-se-la... Des dels anys
quaranta feien les Amèriques per poder
menjar, perquè a Espanya era impossible.

Quan van tornar a Espanya?
Als anys setanta, per a una prova a TVE: Los
payasos de la tele. I van agradar tant, que ja
ens vam quedar.

“¿¿¿Cómo están ustedeeees???”

Gaby,Fofó,Miliki, idesprésFofito iMilikito.
I continua la nissaga?

Sí! Amb elsmeus cosins, els fills delmeu on-
cle Gaby, excel·lents músics, ara hem mun-
tat Aire, un espectacle de mímica, humor i
música per a tots els públics.

Hohe vist:músics virtuosos, és cert!
A la meva família tots hem tocat algun ins-
trument, sempre. Jo ara assec als genolls el
meunét, tocoelpiano, i ell segueixel ritme! I
només té dos anyets.

Bonmètode.
El vincle emocional facilita l’aprenentatge
musical, això està comprovat.

Exerceix vostè de jove avi, veig.
Ara és la passió de la meva vida: el meu nét.
M’alegra tenir energia per gaudir-ne.

No enyora l’escenari, el plató...?
Hi veig actuar els meus cosins..., i confesso
que se me’n van els peus. Però ara m’estimo
més la pàgina en blanc per crear.

Vaservostè el rei delmamboa la televi-
sió dels noranta.
Va ser bonic..., i esgotador: encara em sor-
prèn haver sobreviscut a aquell ritme frenè-
tic, però era jove, tenia ganes... Això sí, vaig
deixar Médico de familia per no morir d’un
infart.

Sí?
Recordoexactament el dia quevaig frenar el
cotxe i li vaig dir a la meva dona: “Ens
n’anem”. Vaig enregistrar la part que em
quedava i vam marxar un any a Boston..., a
fer classes demúsica.

Aquè es dedica vostè ara?
Aquest estiu vaig deixar Globomedia, i ara
he escrit i estic rodant una sèrie de televisió
que s’estrenarà al setembre a Antena 3.

Dequè va?
A un neurocirurgià li trasplanten el cor... i
començaaveurecoses... Ésun thrillerpsico-
lògic ombrívol i es titularà Pulsaciones, amb
Leonor Watling, Pablo Derqui, Juan Diego
Botto... i Meritxell Calvo, actriu catalana
esplèndida.

Vegi a TV3 la sèrieNit i dia.
Sí?Ho faré, gràcies pel consell.

Cap on va ara la televisió?
Hiveigmoltde talent, ganesd’explorarnous
camins en la ficció, perquè també hi ha un
públicmés exigent i disposat a la qualitat. El
moment ésmolt interessant!

Que rar escoltar algú no apocalíptic.
La televisió no és diferent del teatre, el cine-
ma, els llibres..., és a dir, que conté de tot, bo,
dolent i regular.

Què necessita per ser feliç?
Jo? Molt poquet! Una taula amb embotits i
un got de vi, envoltat d’amics i família... i ja
està! I que hi hagi algun instrument a prop
per acabar cantant.

Pensa enel seupare enaquestes taules?
Penso en el meu pare cada dia, i fins i tot
m’emociono. És que érem companys, li con-
fessava tot, el consultava...

De tot el que ha fet, amb què es queda?
Amb el dia que vaig dirigir El soldadito de
plomo, una composició meva, davant l’Or-
questra Simfònica de Madrid. Vaig sentir
que tot havia valgut la pena..., i vaig plorar.

Se sent vostèmúsic, sobretot?
Sí, en elmés profund demi, sóc unmúsic.

I on queda el circ?Hamort?
No. Hi ha circs que fan esgarrifar, amb ani-
mals..., però altres circs clàssics són precio-
sos, com el Raluy, el Cric... I hi ha, a més, un
tipus de circ reinventat, el Soleil... I el nostre
Aire és també una altramanera de fer circ.

Què li agradaria fer abans demorir?
Fer la volta al món en un veler amb la meva
dona. O travessar l’Atlàntic, si més no!

Segur que ho farà.
Segur, els fills ja són grans...

Què separa els xavals que veien Los
payasos de la tele dels d’avui?
Em preocupen fenòmens com el sexting, in-
tercanvid’imatgesdecontingut sexual entre
nens d’onze anys, que es graven, s’ho en-
vien...: no pot ser bo, ho hemd’aturar!

Què proposa fer?
No sé, però s’hauria d’establir amb urgència
algun tipus de control tecnològic per evitar
aquest desgavell.

VÍCTOR-M. AMELA

Emilio Aragón, productor de teatre i televisió

‘Aire’
Vaig entrevistar Emilio
Aragón als anys noran-
ta, quan era l’home de
moda, portada demaga-

zine dominicals, estrella
rutilant del firmament
televisiu. Avui no enyo-
ra aquell frenesí, i el
veig convertit en un re-
posat productor de tea-
tre: presentaAire, una
obra “desmadrada per
PacoMir”, m’explica,
que es representa
els diumenges 10, 17
i 24 d’abril (al migdia,
a les 12 h, i a la tarda,
a les 16 h) al teatre Vic-
tòria (Paral·lel, 67), per a
tots els públics, “de zero
a noranta anys”, em diu.
Aire és un desplegament
entre la comèdia de l’art
i el virtuosismemusical
dels actors, fills del pa-
llasso Gabi, entre ells
Alonso Aragón, sobre
l’escenari un inigualable
percussionista.
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molts infants
necessitenmotiusper somriure

Ajuda’nsadibuixar-los
www.socsomriure.orgTel. 93 317 00 13
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