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col·laboradors, els actors Mònica López 
i Antoni Comas i la cantant La Shica, on 
ofereix pinzellades de la història de la 
seva família i on fa d’ell mateix.  

Hi ha i no hi ha quarta paret en una 
proposta viva, per on desfilen la seva 
psicòloga, els seus pares, els seus avis i, 
també, l’amor del músic per barrejar 
elements i escapar-se d’etiquetes cas-

tradores. Perquè Alfonso 
Vilallonga és moltes co-
ses: pianista, acordionis-
ta, actor, escriptor, gene-
rador d’artefactes insòlits 
com el Porno Songs (caba-
ret musical i literari) amb 

La Shica dels últims temps o el carismà-
tic protagonista d’uns concerts en viu 
(l’últim a Barcelona, durant les Festes 
de la Mercè) en què es fica al públic a la 
butxaca per la seva gràcia, el seu enginy 

Elogi de l’error
L’error està molt mal vist. Però el músic Alfonso Vilallonga el reivindica com una drecera a mons fascinants i inesperats.  

Ho explica a ‘La note d’à côté’, teatre i cançons amb perfum de cabaret 

FESTIVAL TNT - TEATRE PRINCIPAL (TERRASSA)
‘SOUS LA PLAGE’

Deien els revolucionaris del Maig del 68 que sota les llambordes hi 
havia la platja. Ara que les platges del Mediterrani s’han omplert de 
cadàvers d’immigrants i refugiats, el periodista d’origen sirià i 
palestí Mohammad Bitari protagonitza una performance escènica 
que convida a pensar en la guerra al món àrab més enllà del soroll 
que n’emana des dels mitjans de comunicació.

1 d’octubre
TEATRE AKADÈMIA (BARCELONA)
‘EL ZOO DE VIDRE’

La Gran Depressió va servir de marc al dramaturg Tennessee 
Williams per al seu primer gran èxit teatral, una obra aclamada al 
món sencer que puja amb certa freqüència als escenaris catalans. 
La història de la mare controladora que vol el millor per als seus 
fills adopta ara el petit format en un muntatge dirigit per un dels 
veterans de la direcció escènica a Catalunya, Boris Rotenstein. 

Fins al 30 d’octubre

BIRTE SOLEADAESCENES◆ ◆

DES DE LA PLATEA LA TRIA DE BELÉN GINART

“E
l risc més gran és no 
arriscar-se”. Alfonso 
Vilallonga, una 
d’aquelles flors rares 
i ja només (però no 

només) per això valuoses de l’escena mu-
sical d’avui, va tenir a casa una escola ex-
cel·lent per aprendre a caminar per la vi-
da: el joc. La llar familiar era “un casino” 
on pares, fills i amics es desafiaven en les 
variants lúdiques més diverses: pòquer, 
bridge, mus, backgammon. “En vaig ser 
campió d’Espanya amb 22 anys”, diu 
d’aquesta última modalitat, d’on va treu-
re la lliçó que només els agosarats tenen 
opció de sortir-ne triomfants. Com un 
joc es va submergir també en el món de 
la música, l’altra activitat bàsica en una 
família d’estirp aristocràtica (ell és l’ac-
tual baró de Maldà, “un títol que porto 
però no ostento”, precisa). 

Davant del tauler o del teclat del pia-
no, mai ha dubtat a l’hora de prendre ris-
cos. De forma conscient o, sovint, sense 
adonar-se’n d’entrada. “Toco diversos 
instruments, però malgrat això sóc mal-
destre amb les mans”, es confessa. Això 
l’ha portat a una situació recurrent de la 
qual ha sabut treure bon profit. “Moltes 
vegades m’equivoco, i toco la nota del 
costat. I sovint em passa que sona millor 
que la que havia previst inicialment”. Ai-
xí ha après que l’error “t’obre la porta a 
un món inesperat, i si haguessis tocat 
correctament no l’hauries conegut mai”. 
“Reivindico l’error com l’inici d’un camí 
molt més interessant”, diu l’Alfonso. 

L’equivocació és l’espina dorsal de La 
note d’à côté, l’espectacle ideat pel mú-
sic i dirigit per Ernesto Collado que es 
va estrenar breument al Lliure durant 
el Grec i que ara torna a la cartellera. 
“L’error és humà, i crec 
que al públic li agrada per-
què li sembla entranyable. 
Quan jo era petit i anava al 
circ no esperava veure 
perfecció, m’agradava 
molt més l’equivocació del 
trapezista”, explica, i es lamenta de la ri-
gidesa de l’educació musical clàssica. 
L’espectacle és una proposta teatral far-
cida de cançons i amb cor de cabaret en 
què Vilallonga s’acompanya d’amics i 

mordaç per parlar de l’amor i del món 
en general, i el seu talant impúdic. 
“Sempre hi ha molta biografia en el que 
faig i el que escric, però m’agrada barre-
jar-la amb ficció i finalment no se sap on 
acaba cada cosa, perquè el que no tinc és 
vocació d’exhibicionista”.  

Música de cinema     
De tot el que fa, però, el que més fama 
li ha donat els últims anys és la compo-
sició de bandes sonores. Especialment 
la de Blancaneu, de Pablo Berger, pre-
miada amb un Goya i un Gaudí i molt 
present encara en el seu dia a dia. Vila-
llonga arribarà al Lliure després d’haver 
ofert dues actuacions amb aquella mú-
sica. “La interpreto en directe amb l’or-
questra de la ciutat on actuo, mentre es 
projecta la pel·lícula”. Berger li ha con-
fiat també la banda sonora del seu nou 

film, Abracadabra, “però serà més avi-
at una col·laboració, perquè a més hi ha 
altres músiques”. I un cop més treballa-
rà per a la seva amiga Isabel Coixet, com 
a autor de la música de The bookshop.  

Músic, jugador i, en contra de tots els 
tòpics, molt disciplinat. És de tancar-se 
a l’estudi hores i hores fins a aconseguir 
acabar la feina, conscient que els encàr-
recs volen dedicació intensiva. Per rela-
xar-se, potser proposarà algun joc als 
seus fills, especialment literari o d’agi-
litat mental i, si té sort, accediran a can-
tar una mica amb ell. “Ja m’agradaria 
que fos com a casa dels meus pares, pe-
rò no és així. Els meus fills tenen apti-
tuds, la nena canta genial, però són mas-
sa tímids, els falta temperament artís-
tic”. Potser la millor herència, en tot cas, 
seria que es concedissin permís per 
equivocar-se. BELÉN GINART

‘LA NOTE D’À CÔTÉ’  
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC  

DEL 5 AL 16 D’OCTUBRE


