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i Robbie Williams es confir-
ma en el directe. El proble-
ma, però, arriba quan la
combinació de hits i esceno-
grafia es trenca en aquells
moments en què el repertori
menys inspirat agafa prota-
gonisme i el trajecte perd
pistonada, i podem parlar de
més de la meitat de tot el re-
corregut. Fins i tot hi ha
espai per a moments vergo-
nyants com la batucada amb
ploma del final de Love
today o trams delirants com

nes van pujar al Palau Sant
Jordi per rebre la versió en
viu del seu nou ídol. Van tro-
bar-hi una posada en escena
força elaborada, un protago-
nista que sap anar més enllà
de la seva tasca com a can-
tant i esdevenir un showman
en estat pur i la més o menys
previsible llista de hits. L’inici
amb Relax (Take it easy),
peça que va tornar a inter-
pretar com a cloenda, mar-
cava les pautes a seguir:
Mika vestit de blanc, molt co-
municatiu (adreçant-se al
públic en català i castellà),
atrezzo escènic i meritòria
participació dels seus fans.
La barreja impossible entre
Freddie Mercury, Elton John

A
Mika és fàcil agafar-li
mania. Ho posa tot de
cara: el seu abús del

falset, la seva imatge entre
retro i moderna, les cançons
repetides fins a l’esgotament
i les excentricitats musicals
del seu debut s’han convertit
en arguments per despertar
aquest sentiment de ràbia i
certa saturació davant d’un
personatge que, tot sigui dit,
ha sabut treure-li el lloc a
Robbie Williams en la lluita
per ser la reina més reina del
pop actual. I en qualsevol
cas, Mika no deixa ningú in-
diferent.

Ell mateix era el primer
sorprès per la resposta del
públic: prop de 6.000 perso-

Crítica* pop

Excessivament excessiu

DavidBroc

el bis, una minirepresentació
teatral amb llicències sexuals
amb tota la banda i el mateix
artista disfressats d’animals
cantant Lollipop. Sí, és cert
que el culte a l’excés i l’exhi-
bicionisme ja vénen amb el
personatge, però de vega-
des, com també li passa a
Rufus Wainwright, les sorti-
des de to acaben esdevenint
previsibles i fins i tot contra-
produents, ja que resten
protagonisme a les cançons.
I és una llàstima, perquè
Mika en té tres o quatre de
molt rodones.

*
Mika. PALAU SANT JORDI,
18 D’OCTUBRE.

Les sortides de to
de Mika acaben
esdevenint
contraproduents

‘Soirée’ Vilallonga

Alfonso Vilallonga estrena un concert teatralitzat de
‘chanson’ al Festival Temporada Alta i al Teatre Lliure

Raquel Font
BARCELONA

Personatge polifacètic com
n’hi ha pocs. És cantant,
showman, lletrista, compo-
sitor, actor, aristòcrata... Es
fa dir Alfonso Vilallonga
quan fa concerts i Alfonso
de Vilallonga quan apareix
com a compositor de ban-
des sonores. Amb la versió
menys pomposa del seu
nom es presentarà diumen-
ge que ve al Teatre de Salt,
dins del Festival Tempora-
da Alta, i el 25 d’octubre a la
Sala Fabià Puigserver del
Teatre Lliure de Barcelona,
on estrenarà el seu nou es-
pectacle, Une soirée chez
Vilallonga.

Versions particulars
Es tracta d’un concert tea-
tralitzat de cançó francesa,
en què Vilallonga ha fet
“versions particulars” dels
grans temes de Jacques
Brel, Édith Piaf, Henri Sal-
vador, Leo Ferré, Georges
Brassens, Charles Trenet,
Serge Gainsbourg i Gilbert
Bécaud, entre d’altres. “El
repertori l’he agafat de can-
çons que m’agraden però
intentant que no hi hagi un
decalatge d’intencions molt
fort”, explica el mateix Vi-
lallonga.

Són temes que perta-
nyen a l’imaginari col·lec-
tiu, amb “una història al
darrere”, tan coneguts com
La chanson des vieux
amants o La valse a mille

temps de Brel, Et mainte-
nant de Bécaud o C’est
l’amour de Piaff. Vilallonga
va deixar clar ahir durant
l’acte de presentació de l’es-
pectacle que no és un re-
corregut històric per la
chanson, i que l’espectacle
“no té un fil conductor sinó
que deixa espai per a la im-
provisació”.

Aquest mosaic musical
també incorpora un parell
de cançons pròpies. Una és
una peça que va compondre
per a la banda sonora de la
pel·lícula Cosas que nunca
te dije, de la directora cata-
lana Isabel Coixet –per a
qui també va escriure les de
Mi vida sin mí i A los que
aman–, i l’altra és una
cançó en castellà que es ti-
tula Si me dejas, una versió
del Ne me quitte pas, de
Brel, tot i que “no té res a
veure amb l’original”.

Tant a Salt com al Lliure,
l’acompanyaran sis músics,
entre els quals hi ha
Roman Gottwald com a di-
rector d’escena, violí i acor-
dió, a més del guitarrista
Pere Soto, Jordi Gaspar al
baix, el trompetista David
Pastor, Xavi Figuerola amb
el clarinet i el saxo i el trom-
bó de Sergi Vergés. Tots
junts crearan un ambient
de music-hall parisenc amb
aires de jazz anys 60. Per
això s’han fet uns arranja-
ments especials dels temes
que es mantenen “fidels als
originals en l’essència, sen-
se coses rares”. ■

Alfonso Vilallonga salta d’un banc de la plaça Margarida Xirgu
de Barcelona, davant del Teatre Lliure ■ ANDREU DALMAU / EFE




