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DAVID ÁLVAREZ (EFE) PERALADA

■El compositor i músic barceloní
Alfonso de Vilallonga va trepitjar
dilluns el reduït escenari del Pe-
ralada Livestream, la versió ínti-
ma per a temps de pandèmia de
Festival Castell de Peralada, per
dedicar-li al sector turístic una nit
de cançó francesa. Tot just uns
dies després que el primer minis-
tre de França, Jean Castex, acon-
sellés als seus ciutadans que no es
desplacessin a Catalunya pel pe-
rill que comporta la situació sani-
tària «degradada», Vilallonga va
voler consolar els més perjudicats
per aquest missatge amb un reci-
tal inspirat en els sons del país veí.

L’excusa era la presentació del
seu nou àlbum, Hors de Saison, un
enregistrament realitzat íntegra-
ment en l’idioma de Castex. El
guanyador d’un Goya a la millor
música per la banda sonora origi-
nal de la pel·lícula Blancaneu va
tornar a Peralada en el seu any
més complicat i va protagonitzar
la vetllada que el festival va dedi-
cat a un dels sectors més perjudi-
cats per la pandèmia, després
d’haver rendit tribut el passat dis-
sabte al col·lectiu dels sanitaris.

Alfonso de Vilallonga va enlla-
çar durant el recital els temes que
conformen el treball Hors de Sai-
son amb altres peces amb els seus
monòlegs teatrals exercint d’en-
granatge. El músic va sortir a l’es-

cenari acompanyat de dues gui-
tarres, un contrabaix, piano i, so-
bretot, de Iannis Obiols al trombó,
però també a la veu. 

Vestit amb camisa negra i pan-
talons de lluentons, va afirmar
que només faria «música en
aquest marc incomparable», en-
cara que va qualificar la situació
que viuen els professionals que
viuen del turisme de «travessia de
desert». El compositor va explicar

queHors de Saisons’havia de pre-
sentar en públic fa dos mesos,
però que la crisi sanitària ho ha
impedit fins ara. Del nom de l’àl-
bum, va precisar que «sempre» li
han agradat «les coses fora de
temporada» i va iniciar el concert
en el qual, en arribar a la peça que
dona nom al disc, es va ajudar
d’un petit acordió.

Alfonso de Vilallonga venia dis-
posat a donar espectacle i, a

Chanson de juin, es va posar al
piano per demostrar la seva capa-
citat com a músic. Vilallonga va
esquitxar l’actuació d’anècdotes,
com la que va relatar en interpre-

tar Decalage, que va compondre
després de tenir problemes per
assajar amb una canadenca a tra-
vés d’una aplicació de videocon-
ferències. Toutes ces choses va ser
una de les cançons alienes al nou
disc que va interpretar a Peralada,
on, en arribar al final del repertori
preparat, va protagonitzar un pri-
mer comiat abillat per al moment
tant ell com la seva banda amb
màscares de lluentons.

Lluny de marxar de l’escenari,
l’artista va regalar al públic dues
cançons més abans de posar el
punt i final, She de Charles Azna-
vour, en la qual va tocar el piano,
i una commovedora We’ll meet
again de Ross Parker i Hughie
Charles. En aquesta peça final, Vi-
lallonga i Iannis Obiols es van re-
partir els papers i, amb els últims
acords d’aquest «ens trobarem de
nou», van treure un cinta amb la
qual van donar fe que un i altre es-
taven a l’adequat metre i mig de
distància protocol·lària, un últim
gest de complicitat d’humor per
deixar amb bon gust de boca als
representants presents al recinte
d’un sector en hores baixes.

Nit de cançó francesa per al turisme
Alfonso de Vilallonga ret tribut a un sector molt perjudicat pel coronavirus en la seva actuació sobre el reduït escenari del
festival Peralada Livestream El músic barceloní va combinar peces de l’àlbum «Hors de Saison» amb altres temes i versions

Alfonso de Vilallonga tocant el piano en un moment del concert de dilluns a Peralada. TOTI FERRER
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■ Sanjosex i la seva banda enre-
gistraran el concert que aquest di-
vendres oferiran a l’Auditori de
Girona, presentant el nou disc
Dos somnis i cançons extretes de
tota la trajectòria del grup empor-
danès. Segons ha informat el se-
gell Bankrobber,  el vídeo, que es
preveu publicar al setembre, ser-
virà per presentar la nova forma-
ció de la banda, amb Carles San-
josé (veu i guitarra) acompanyat
per Juliane Heinemann (guitarra
i teclats), Miquel Sospedra (baix)

i Pep Mula (bateria). Per aquesta
actuació, que tindrà lloc a la Sala
de Cambra,  s’han posat a la venda
un número molt limitat d’entra-
des pels qui vulguin assistir-hi.

Dos somnis, que inclou sis can-
çons inèdites enregistrades i pro-
duïdes per la banda empordane-
sa poc abans del confinament, va
ser publicat el passat mes d’abril
exclusivament en format de des-
càrrega digital directa. Es tracta
d’un disc «breu i concís que Carles
Sanjosé ha plantejat amb els peus
a terra i amb esperit de quilòmetre
zero», segons explica el mateix se-
gell discogràfic. El músic bisba-
lenc ja va presentar en directe els
temes d’aquest àlbum en el con-
cert celebrat el passat mes de juny
al municipi de la Pera, en el marc
del festival Ítaca. 

Sanjosex enregistrarà el concert que
oferirà divendres a l’Auditori de Girona
El músic bisbalenc i la seva
banda presentaran en viu 
el disc «Dos somnis»,
publicat el passat mes d’abril

DDG

Sanjosex, en un concert recent.

Lo mejor está
por llegar

Apta. 

Horari: 8.30
(de divendres a diumenge

i de dimarts a dijous)

Scooby
Apta.

Horari: 4.30 - 6.30
(de divendres a diumenge 

i de dimarts a dijous)

Padre no hay
más que uno 2

Apta. 

Horari: 4.15 - 6.30 - 8.45
(de divendres a diumenge i de

dimarts a dijous)
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