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–El seu primer disc va obtenir una 
resposta excel·lent. I això sent tan 
subtil. Hi ha massa de tot i obres 
així poden… perdre’s. 
–Em va sorprendre. Estava molt 
orgullós de Big inner, però, com 
diu, hi ha molt de soroll i música 
que requereixi una escolta atenta 
es pot perdre. 

–Lambchop solen ser esmentats 
en les seves ressenyes, crec que 
amb raó. ¿N’és fan vostè?
–No els he escoltat mai. Quan vaig 
llegir el seu nom per primer cop 
en una ressenya em vaig dir: «¿Qui 
és aquest?». Després vaig saber que 
és un grup.

Aquest músic de Virginia va sorpren-
dre el 2012 amb ‘Big inner’, debut 
magistral. Avui visita el Teatre Princi-
pal de Badalona (21.00 hores) com a 
part del programa del Blues & Ritmes. 

Matthew E. White
Cantautor rock

EN 3 MINUTS

  

«Les 
limitacions 
poden ser 
beneficioses»

–¿I no l’ha escoltat encara?
–No. 

–¿És cert que va anar a casa de 
Randy Newman per portar-li unes 
maquetes pròpies?
–Estava amb un amic a Los Ange-
les i no tenia res a fer. Era el pla 
perfecte. Vam trobar l’adreça en 
una web i la vam posar al GPS. Era 
una casa enorme, amb jardiners. 
Vam trucar i les portes es van 
obrir. Ja no ens en podíem anar. 
Li vaig donar un parell de cedés a 
una senyora que va prometre do-
nar-los a Newman, però no vaig 
rebre mai resposta. 

–L’any passat va publicar un epé, 
Outer face, més subtil que l’àlbum. 
¿El seu pla és refinar i refinar?
–Tenia poc temps per fer-ho, així 
que vaig decidir treure coses. Pe-
rò les limitacions poden ser be-
neficioses. Em sembla superior 
al disc. H

33 Matthew E. White.
UN CLÀSSIC DE LA MÚSICA ITALIANA

El 1967, el genovès Vittorio de Scal-
zi era un jove de divuit anys que 
«havia après a tocar cançons dels 
Stones» i tenia l’ull posat en grups 
experimentals com Vanilla Fudge. 
Aquell mateix any va formar The 
New Trolls, una banda que es va 
atrevir a fondre el rock i la música 
clàssica en discos com el celebrat 
Concerto grosso (1971), abans d’expe-
rimentar un gir cap a la balada ro-
màntica i el disc-pop.
 De Scalzi, que actua avui al CAT 
(21.30 hores), en una doble cita 
dels festivals Barnasants i Tradici-
onàrius, acumula molta història. 

The New Trolls van incloure, en el 
seu primer disc, textos del desapa-
regut tòtem de la cançó d’autor ita-
liana Fabrizio de Andrè. «Anàvem a 
la platja junts i li feia sentir les me-
ves ocurrències amb la guitarra», re-
corda. L’orquestral Concerto grosso és 
el disc del qual se sent més orgullós. 
«Va tenir un enorme èxit fins i tot en 
països com Mèxic i el Japó», diu. 
 Però molts recordaran The New 
Trolls per la seva fase discotequera, 
de teatrals falsets, a finals dels 70. 
¿Per què aquell gir? «¡Per diners!», 
confessa entre rialles. «El prog-rock 
ja no funcionava i el grup havia per-
dut capacitat econòmica». Bé, tam-
bé Bee Gees havien evolucionat des 
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del simfonisme a la disco music. 
«Cert, ¡encara que ells van vendre 
alguns milions de discos més!», diu 
fent broma. Van gravar, en caste-
llà, Qué idea i Aquella caricia de otoño, 
i van participar en la banda sonora 
de Nunca en horas de clase, un Saturday 
night fever a l’espanyola dirigit per Jo-
sé Antonio de la Loma. «No vam arri-
bar a actuar a Espanya malgrat que 
vam fer molta promoció».

Del pop a l’intimisme

Autor de material per a discos d’Or-
nella Vanoni  (Io dentro, io fuori, 1977), 
Mina (Finalmente ho conosciuto il comte 
Dracula, 1985) i Anna Oxa (Tutti i bri-
vidi del mondo, 1989), Di Scalzi alter-
na la seva activitat amb l’actual ver-
sió del grup, La Storia dei New Trolls, 
amb una carrera en solitari més inti-
mista, l’última mostra de la qual és 
Gli occhi del mondo (2012). Al CAT es 
mostrarà amb el guitarrista Arman-
do Corsi. «Sempre he sigut un can-
tautor prestat al rock», assegura. H

El trobador prestat
Vittorio de Scalzi, excantant de The New Trolls i autor de peces per a Mina i 
Ornella Vanoni, repassa la seva carrera avui al CAT amb el guitarrista Armando Corsi

33 Vittorio de Scalzi.

L’al·lucinant 
domador 
d’objectes
3Johann Le Guillerm debuta amb 
‘Secret’ al Mercat de les Flors

MARTA CERVERA
ANNECY ENVIADA ESPECIAL

P
er a Johann Le Guillerm  
– primer alumne de l’esco-
la francesa de circ que es 
va matricular amb honors 

i que 10 anys després va aconseguir 
el Premi Nacional de Circ al seu pa-
ís–, el més dífícil encara consisteix 
a sorprendre l’espectador amb nú-
meros on la força, l’equilibri i la mà-
gia siguin els seus aliats. Capaç 
d’elaborar curioses rodes de fusta, 
doblegar metalls i construir im-
pressionants figures geomètriques 
amb barres de fusta, Le Guillerm 
s’ha convertit en un dels artistes del 
circ contemporani més aclamats. A 
França el seu espectacle Secret es va 
veure a Annécy abans de viatjar al 
Mercat de les Flors, on recalarà a 
partir de demà fins al dia 21 
d’abril.
 A França, l’espectacle es comple-
tava amb una interessant exposició 
que permetia descobrir el ric uni-
vers d’aquest singular artista, un 
autèntic domador matèric.
 Guillerm és un equilibrista in-
quiet la passió del qual per domi-
nar els objectes i convertir en esta-
ble allò que és inestable l’ha portat 
a desenvolupar tota mena de teori-
es i invents. «Concebo el circ com un 

espai minoritari on es fan coses que 
van més enllà de la capacitat huma-
na», comenta. «Vull pertorbar, cre-
ar el caos mental, oferir noves ide-
es que qüestionin les que ja tenim», 
afegeix. Le Guillerm va abandonar 
els estudis als 15 anys i va trobar en 
el circ una via per deixar anar la se-
va enorme creativitat i el seu etern 
repte de desafiar la inestabilitat.

SOBRIETAT / La sobrietat de la posada 
en escena dels seus espectacles con-
trasta amb el gust pel detall i la ri-
quesa d’alguns ginys que utilitza, 
tots creats per ell. N’hi ha prou de fi-
xar-se en la meravellosa roda de fus-
ta clara amb aspecte de cargol on 
s’enfila o els canelobres amb espel-
mes que apareixen en escena. «El 
circ ha d’evolucionar i no caure en 
la vulgarització. Ha d’inventar coses 
que no existeixen», diu Le Guillerm.  
 A la seva carpa juga amb barres 
de fusta d’uns tres metres que fa 
anar amb una habilitat sorpre-
nent. L’impressionant procés de 
creació de les seves escultures im-
pacta tant com la facilitat amb què 
s’ensorren construccions tan sòli-
des com fràgils.
 «M’agrada treballar amb materi-
als naturals i des de la simplicitat. 
Fujo de la sofisticació», reconeix. 

UNA FIGURA dEL CIRC dEL SEGLE XXI

Un dels números més delicats del 
seu espectacle està realitzat única-
ment amb les seves mans. En un al-
tre, el vent és el protagonista.
 En escena actua amb el tors nu, 
amb la melena recollida en una 
trena i amb els peus protegits per 
unes curioses botes punxegudes 
dissenyades per ell. «El personat-
ge que veu la gent és la meva cara 
oculta», admet Le Guillerm, un ti-
pus curiós que gràcies a una sub-
venció disposa d’un laboratori 
d’investigació al Jardí d’Agrono-
mia Tropical de París. H

33Johann Le Guillerm, en una imatge promocional de l’espectacle.

«Vull pertorbar,  
crear el caos mental, 
oferir noves idees que 
qüestionin les coses», 
afirma l’artista
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