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Oriol Pla: «Una mica d'expressió, si
us plau!»
L'actor recentment guardonat amb el premi Gaudí fa un repàs de la seva vida
musical | Rubén Blades, Ferran Palau, Charles Wright i Mercedes Sosa, entre
els artises que formen la selecció

Oriol Pla a la pel·lícula | imdb

Oriol Pla és una bèstia escènica i musical. Ja coneixíem el seu vessant interpretatiu, vist a la
gran pantalla (recentment ha estat guardonat amb un Gaudí pel seu paper a Incerta Glòria), a la
petita pantalla (Merlí, El cor de la ciutat) i al teatre (Ragazzo, La calavera de Connemara i
l'última, Be God Is). El que potser no coneixem tant són les cançons que han passat per la vida de
l'actor de 24 anys. Li enviem unes preguntes, per intentar tocar tots els pals de la que, fins ara,
ha estat una trajectòria versàtil, emocionant i enèrgica com ell mateix.

1. Cançó que et transporti directament a l'Escola Orlandai de Sarrià.
"Nessun Dorma", de Giacomo Puccini.
"La nostra professora de música Maria Antònia ens la posava mentre ens explicava l'argument, el
que deia la lletra i per què... Vam quedar tots emocionats. Ens va fer un regal."
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Uau48wh5CeI
2. Cançó que des de fa temps necessites escoltar cada setmana o cada mes.
"Express Yourself", de Charles Wright.
"Una mica d'expressió, si us plau!"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Ab4MsGoCjSs
3. Cançó que vas descobrir durant l'època d'El cor de la ciutat.
http://www.enderrock.cat/noticia/16476/oriol/pla/mica/expressio/si/us/plau
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"Early Days", de Lluís Coloma.
"Podria posar tot el disc, Lonely Avenue!"

4. Cançó que et remeti al circ.
"Guaglione", de Perez Prado.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2TRwEAXCJhc
5. Cançó de la qual et sàpigues la lletra de dalt a baix per convicció (o identificació) absoluta
amb el que diu.
"Pedro Navaja", de Rubén Blades.
"La meva mare sempre la posava al cotxe quan érem petits. Era una cançó i un cante a la vegada!"
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZY0vaMugAOM
6. Cançó que et va fer entrar en un terreny musical insospitat.
"A New Error", de Moderat.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1J9l3O1jmrg
7. Cançó que t'entestessis a aprendre't amb un instrument.
"Green Hornet", d'Al Hirt.
"És una 'versionaca' del "Flight of the Bumblebee" de Nikolai Rimski-Kórsakov."
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3zXx0ReqOOI
8. Cançó que creus que escoltaríeu tant l'Óscar (de Merlí) com tu.
"Sólo le pido a Diós", de Mercedes Sosa.
"Una amorosa i sàvia matriarca."
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SIrot1Flczg
9. Cançó que et recordi l'admirat Agustí Villaronga.
"El meu lament", de Ferran Palau.
El disc La santa ferida (Halley Records, 2015) de Ferran Palau té moltes semblances amb
Incerta Glòria i el que ens explicava l'Agustí.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=U-rWzRyOkP4
10. Cançó que calmi la teva intensitat.
"Spiegel im Spiegel", d'Arvo Pärt.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TJ6Mzvh3XCc
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