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C oincideixen ara, a la car-
tellera, dues companyies 
històriques, Dagoll Da-

gom i La Cubana. Totes dues han 
estrenat espectacle amb pocs 
dies de diferència, totes dues ale-
gren l’oferta amb dos musicals 
la mar de divertits i totes dues 
confien que el seu producte es 
prolongui en el temps ad infini-
tum o, almenys, fins a poder 
amortitzar, pagar nòmines, tor-
nar crèdits, obtenir beneficis i, 
per fi, dormir tranquils. L’eterna 
cançó del teatre.
 El més admirable, tant a Da- 
goll Dagom com a La Cubana, 
el que les fa especials als meus 
ulls, és que aquesta cançó es 
manté a to sense defallir, desa-
finar ni abandonar, des de fa jo 
què sé la tira d’anys, alimenta-
da pel que, segons el meu parer, 
és un desmesurat i incondicio-
nal amor al teatre. Només així 
es continua, només així se so-
breviu.

 Des de 1974 en el cas de Da- 
goll Dagom i des de 1980 en el 
de La Cubana. Més de 40 i gaire-
bé 40, comptant en anys. Que es 
diu aviat. Un temps de transfor-
macions que han sabut transi-
tar amb el salvavides en una mà 
i el pot de la imaginació (el de 
les essències es dóna per fet) a 
l’altra.
 Ara, cada una al seu tea-
tre, coincideixen, no només en 
temps i espai, sinó també en con-
tinguts. Scaramouche i Gente bien 
són, per sobre de tot, una cele-
bració del teatre. Una gran festa 
del teatre. Una enorme, sincera 
i descarnada declaració d’amor 
al teatre. La màscara, el fet de ser 
i semblar, el fet de no ser el que 
ets sinó el que sembles i, alho-
ra, ser només el que ets i no el 
que sembles, base de l’actor, a 
Scaramouche. I el mateix a Gente 
bien. Estripant l’artifici per mos-
trar l’emperador més nu i més 
veritat que mai, obrint-se en ca-
nal per arribar al cor i oferir-lo  
–guant negre i faramalla d’or als 
dits–, a canvi, només, del riure 
franc.
 Si els aplaudiments fossin 
vots i Dagoll Dagom i La Cuba-
na dos partits polítics, tots dos 
tindrien, ara mateix, guanya-
des les eleccions i governarien a 
cop de teatre. Teatre del bo. No 
d’aquell que es va utilitzant a 
les tribunes. H
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Murphy, ‘crooner’ de la tenebra
CRÒNICA El cantant va exhibir carisma en un repàs a la seva carrera

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

Les cançons de Peter Murphy, en 
solitari o amb Bauhaus, general-
ment envoltades d’atmosferes molt 
elaborades i amb invasives capes 
d’electricitat, poden caminar amb 
instrumentacions succintes, re-
duïdes a la seva essència melòdica 
i el seu text. D’això va Stripped, la se-
va actual gira, un format anunciat 
com a «semiacústic» que va perme-
tre al cantant britànic desplegar, di-
jous a Apolo,  geni i figura, encara 
que potser alguns fans trobessin a 
faltar una mica més de volum i una 
bona bateria.

 Va ser una nit per degustar el Mur-
phy crooner, que va entrar en escena, 
va seure en un tamboret i es va brin-
dar a l’esplendor melodramàtica de 
peces de la seva obra individual, de 
Cascade a Marlene Dietrich’s favourite 
poem a través d’All night long i Indigo 
eyes. Va exhibir bones condicions vo-
cals i en va tenir prou amb les línies 
de baix d’Emilio Zef China i les guitar-
res de John Andrews per aixecar unes  
cançons riques en poder evocador.

LA INFLUÈNCIA DE BOWIE / Va anunciar 
després «un homenatge a David 
Bowie» i va rescatar una de les seves 
peces més intrigants, The Bewlay bro-

thers, la que tanca l’àlbum Hunky do-
ry (1971), la lletra de la qual ha sigut 
generalment associada a l’esquizo-
frènia del seu germanastre Terry. 
Adaptació amb precisa cal·ligrafia i 
sentiment en què Murphy va agafar 
la guitarra acústica i China va can-
viar el baix pel violí.
 Amb Strange kind of love, Murphy 
es va aixecar i va buscar un contac-
te més proper amb el públic alhora  
que el repertori derivava cap a l’obra 
de Bauhaus, amb un King volcano fi-
del a les seves formes de tel·lúric càn-
tic folk. El cantant, amb camisa blan-
ca i armilla negra, esquena recta i 
estenent graciosament la mà cap a 
les primeres files. Crits de «¡torero!» 
mentre entonava Gaslit camí de Lion, 
la cançó que dóna títol al seu últim 
disc, llançat fa dos anys.
 El llegat de Bauhaus va domi-
nar el bis amb All we ever wanted was 
everything, Hollow hills i el clàssic Bela 
Lugosi’s dead, amb el seu bucle obses-
siu i alçant la veu en el tram final. H33 Peter Murphy, a Apolo.

Salvador Alemany, nou 
president del Liceu
3El successor de Molins es fixa com a objectiu incrementar el mecenatge

ERNEST ALÓS
BARCELONA 

S
alvador Alemany, presi-
dent de les empreses Aber-
tis Infraestructuras i Sa-
ba, és el nou president del 

patronat de la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu, que ahir es va re-
unir al Palau de la Generalitat per 
decidir el relleu de Joaquim Mo-
lins, que ha capitanejat la fundació 
des del 2013 i ha renunciat per mo-
tius de salut. Alemany va agrair 
ahir haver suscitat el consens entre 
les quatre administracions públi-
ques (Generalitat, Ministeri de Cul-
tura, Diputació i Ajuntament de 
Barcelona) i els patrons. 
 El nou president del patro-
nat, que fins ara presidia el conse-
ll de mecenatge del teatre, va po-
sar èmfasi en la necessitat de re-
cuperar el nivell d’aportacions 
procedents del patrocini. «S’ha tre-
ballat molt en això, però encara es-
tem per sota dels moments punta 
d’aportacions previs a l’inici de la 
crisi», va lamentar. Segons Molins, 
és imprescindible «combinar la 
col·laboració pública i privada per 
aconseguir l’estabilitat» després 
d’una fase «delicada» que s’ha po-
gut superar «gràcies a l’esforç del 
mateix Liceu per regular els seus 
comptes i a l’aportació de les admi-
nistracions. 

«NO SÓC EXACTAMENT UN MELÒMAN» / En 
la seva primera intervenció com a 
president del patronat del Gran 
Teatre, Alemany es va permetre un 
parell de notes personals. Va recor-

dar que va néixer al bari del Raval 
(«i quan passava per davant del Li-
ceu el veia molt lluny conceptual-
ment, socialment i econòmica-
ment. Avui, el Liceu ja no és així. Ha 
generat mecanismes d’accessi- 
bilitat a tots els estaments socials») 
i que el seu grau d’afició a la músi-
ca no arriba al nivell del seu ante-
cessor Molins. «Ell fins i tot canta 
pel carrer. Jo en canvi no sóc exac-
tament un melòman. Però m’han 
dit que el que és important és la 

gestió i la imbricació social».
 Entre els reptes d’Alemany figu-
ra el d’«aproximar el Liceu als actors 
del mecenatge», incloent-hi empre-
ses amb seu a Madrid que «tinguin 
interès de projectar un tipus d’i- 
matge en aquest país», i aprofitar 
l’oportunitat que suposen les boni-
ficacions fiscals aprovades pel Go-
vern que beneficiaran el Liceu amb 
motiu del 20è aniversari de la seva 
reconstitució després de l’incendi 
de 1994.

RELLEU AL PATRONAT DE LA INSTITUCIÓ

 El nou president del patronat 
considera que, en el flanc artístic, 
la programació del Liceu està «ben 
encarrilada», i opina que la institu-
ció ja compta amb un «formidable 
equip directiu i artístic per afrontar 
un futur d’excel·lència». En aquest 
mateix sentit de suport a la figura 
del director general Roger Guasch, 
Molins va avançar que en la reunió 
del patronat també es van aprovar 
les línies generals del pla estratègic 
2018-2021. H

33 Salvador Alemany, a la platea del Gran Teatre del Liceu.
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