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Elbatecdel souldeMemphis

E
l baixista Donald
Duck Dunn era un
músic majúscul per
mèrits propis, encara

que la seva entrada i permanèn-
cia a l’Olimp dels inesborrables
de la música popular li van ve-
nir donades pel seu magisteri
en els llegendaris Booker T. &
the MG’s. La seva mort,
abans-d’ahir, no per casualitat
va ser feta pública on line ahir
pel guitarrista Steve Crooper,
amic i company durant anys al
si d’aquella formació històrica.
Crooper va escriure en el seu
Facebook que “avui he perdut
el meu millor amic, el món ha
perdut elmillor tipus i el millor
baixista que ha existit”. Tots
dos es trobaven a Tòquio per
oferir un parell de concerts al
club Blue Note, com a inte-
grants d’una banda integrada
per anticsmúsics del segell dis-

cogràfic Stax Records. Segons
Crooper, el baixista va morir al
seu llit mentre dormia diumen-
ge al matí. Tenia setanta anys.
Lluny de l’espectacularitat

dels baixistes que van comen-
çar a proliferar a partir de la dè-

cada dels setanta a les escenes
de l’r’n’b i del funk, Dunn –nas-
cut a Memphis el novembre de
1941– personificava a la perfec-
ció l’instrumentista de pulsió
senzilla, fins i tot simple, però
dotat d’una imaginació admira-

ble.Un toc que, de for-
ma discreta potser, va
ser present en multi-
tud de hits i, a la fi, en
la definició musical
del soul que es cuina-
va a Memphis, i que
tant de furor va produ-
ir durant un parell de
dècades a l’escenamu-
sical dels Estats
Units.
Donald Dunn va

ser músic resident de
la discogràfica Stax,
cosa que era usual a
l’època. Alguns
d’aquests músics van
donar forma a Booker
T. and the MG’s (ini-
cials de Memphis
Group), els membres
del qual –els esmen-
tats Dunn i Cropper,
el bateria Al Jackson i
el magnífic organista
Booker T. Jones– van
compondre també un
parell de temes que
van esdevenir èxits,
com Time is tight i
Green onions, tot i que
en aquest últim ell en-
carano era al grup. Pa-
ral·lelament, el seu
nom va aparèixer en
els crèdits d’incomp-
tables discos editats
els anys seixanta, al-
guns dels quals van
ser glorioses obres

mestres: In the midnight hour,
deWilson Pickett,Hold on, I’m
coming, de Sam & Dave, Born
under a bad sign, d’Albert King,
així com nombrosos èxits
d’Otis Redding, com Respect. A
aquest, a més, ell i altres com-
panys de l’estudi el van acompa-
nyar en la sevamítica participa-
ció en el festival de Monterey
Pop del 1967.
El seu art i cotització no el

van abandonar en èpoques
posteriors, i se’l va poder veure
al costat de Neil Young (com a
membre d’uns reunificats
Booker T. &... en una gira del
1993 que els va portar a Espa-
nya), Eric Clapton, Bob Dylan,
com a integrant estable dels
Blues Brothers (en la pel·lícula
dels quals va participar),
Jackson Browne o Jerry Lee
Lewis.
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Teatre en cos i ànima

V a ser un home lliurat al te-
atre en cos i ànima. Una
bona persona, superactiu,

nerviós, tan exigent amb els al-
tres com amb si mateix. Confir-
ma tot això Abel Alem, la perso-
na que va conèixer millor Daniel,
com el saludàvem tots. Junts van
arribar des del seu Buenos Aires
natal fa ja més de 40 anys. Es van
instal·lar al teatre de la Zarzuela,
de Madrid, on van treballar en la
companyia del típic gèneremusi-
cal espanyol. S’hi van estar un
temps fins que van decidir pro-
var en una altra ciutat, Barcelo-
na, on Alemhavia rebut una ofer-
ta laboral temptadora com a can-
tant. D’aquesta manera, va co-
mençar la seva col·laboració amb
el teatre Apolo, escenari al qual
acudien amb assiduïtat i que se-
ria el punt final de la vida artísti-
ca de Daniel.
Alem va ser qui el va posar en

contacte amb Matías Colsada,

l’empresari mític de l’escenari
genuí de la revista espanyola, i
feu d’una de les deesses de l’espe-
cialitat, Tania Doris.
Colsada, més enllà de contrac-

tar-lo per a l’escenari, li va oferir
un lloc de confiança total; la di-
recció del teatre. S’hi va estar set
anys fins que LinaMorgan se’l va
emportar de nou a Madrid, on el
va contractar per encarregar-se
de la gestió administrativa del
que era també el temple de la ge-
nial artista: el teatre La Latina.
Allà es va estar fins que la super-

vedet va comprar el coliseu. Lla-
vors, Daniel i Alem van vendre el
pis de Madrid i van decidir tor-
nar a Buenos Aires.
Va ser un viatge breu ja que al

cap de dos mesos els va reclamar
Pepe Tous perquè dirigís el tea-
treVictoria deBarcelona, on s’ha-
via convertit en productor d’es-
pectacles, protagonitzades lama-
joria per la seva esposa, Sara
Montiel. Al cap de pocs anys, la
família Balaguer va comprar el te-
atre i van mantenir Daniel en la
gerència.
Quan els Balaguer van vendre

el teatre Victoria,Matías Colsada
va tornar a oferir-li el càrrec que
havia abandonat per anar a Ma-
drid. I en aquesta nova etapa de
l’Apolo barceloní va estar quinze
anys, superant l’òbit de l’empre-
sari per qui sempre va sentir res-
pecte i admiració.

Daniel era un home culte que
tocava el piano ambmestria i canta-
va, encara que encaminés els seus
passos professionals cap a finali-
tats administratives. També va diri-
gir alguns dels espectacles d’Abel
Alem al London Café del carrer
Nou de la Rambla. “Era un ésser
humà que va ajudar sempre tot-
hom, encara que després no li pa-
guessin amb la mateixa moneda,
però sempre va perdonar tothom”.
En el sepeli, celebrat ahir al ta-

natori de Sancho de Ávila es van
reunir artistes i empresaris del
món de l’espectacle. Es van reci-
tar estrofes d’Alberto Cortez i el
cor del mestre Damunt va inter-
pretar dos temes, que van alter-
nar amb músiques d’Albinoni i
Schubert, i va finalitzar amb El
cant dels ocells. Daniel era de fa-
mília jueva, i Abel li va organitzar
una cerimònia laica acabada amb
dos tangos que van derrotar Abel
Alem en recordar-li el seu Bue-
nos Aires natal.
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Dunn, a l’esquerra, al costat dels seus companys deBookerT. & theMG’s
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Com a membre
del grup del segell
Stax, va tocar amb
Sam & Dave, Pickett
i Otis Redding

Va ser un home de
teatre que va aparcar
l’escenari per treballar
amb finalitats
administratives
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