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JOAN PUIG

‘FLASHMOB’ DE 
‘GREASE’ A LA 
GRAN VIA AMB 
150 BALLARINS
Barcelona q Ni la pluja va intimidar 
l’ànim d’uns 150 ballarins, sota la 
direcció de la coreògrafa Coco 
Comín, que es van apuntar ahir al 
migdia a una flashmob de Grease a 
la Gran Via, davant del teatre 
Coliseum, l’escenari on el musical 
s’acomiada. Amb Edurne (Sandy) i 
Jordi Coll (Danny Zuko) al 
capdavant, la interpretació d’un 
dels números del popular musical 
va arribar a parar fins i tot el trànsit 
a l’envair la calçada. Grease va 
començar les representacions 
divendres i estarà al Coliseum sis 
setmanes, en el que és el seu tercer 
pas per un gran escenari de 
Barcelona. Estrenat al Victòria 
també es va veure a la cúpula del 
centre comercial Arenas.

  

  

Creixent amb Dominique A
CRÒNICA El cantautor va recórrer el seu poderós ‘Vers les lueurs’ davant el fidel públic d’Apolo

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

E
n aquest país ens hem hagut 
de conformar amb el fet de 
veure per primera vegada 
moltes icones musicals 

quan el seu millor moment ja ha 
passat. Per això és emocionant citar-
nos, cada dos o tres anys, amb Domi-
nique A, un creador de qui hem   po-
gut seguir a temps real la peripècia 
completa. Ho hem fet  disc a disc, mi-
rant d’entendre cada gir, cada nou 
matís. L’hem vist créixer des dels 
temps en què va passar per les pri-
meres edicions del BAM i el FIB, a 
mitjans dels 90. Sempre atent, ele-
gant, incorformista. Sempre de la 
mà d’un segell discogràfic sensible i 
batallador, el sevillà Green UFOs.
 Dijous, a Dominique A li va cor-
respondre presentar Vers les lueurs, 

és clar, al seu escenari fix, el d’Apo-
lo. Aquesta vegada, amb més banda 
que el 2010, servint-se del mateix ba-
teria, Sébastien Buffet (exmembre 
d’Autour de Lucie), i de tres músics 
més, entre ells el teatral, entregadís-
sim i saltador baixista nord-americà 
Jeff Hallam. 

POTÈNCIA I PRECISIÓ  / Vers les lueurs és un 
disc corpulent i temperamental, he-
reu d’obres madures com per exem-
ple Tout sera comme avant i L’horizon, 
i en directe va exhibir un poder in-
contestable amb les eines a les quals 
Dominique A ens té tan ben acostu-
mats: onatge instrumental desfer-
mat i extrema minuciositat. Comen-
çant amb intriga (Plaines des sabres) i 
guanyant altura amb rapidesa a tra-
vés d’altres peces noves d’ànim més 
invasiu, Contre un arbre i Obstinato. 33 Dominique A, a Apolo.

Una vegada trencat el gel, l’artista 
de Nantes va ironitzar: «Ara, una mi-
ca de filosofia de merda», a manera 
d’introducció de Le sens, amb les se-
ves estrofes existencials. «He viatjat, 
he cregut / He negat les evidències / 
He nedat nu, però ho sento / No hi he 
trobat el sentit».
 El material nou, amb alts com Clo-
se west i Le convoi, va obrir clarianes 
per a retrobaments amb Le courage 
des oiseaux (del seu clàssic La fossette, 
que ja ha complert 20 anys), Le com-
merce de l’eau i Le métier du faussaire. Pe-
rò de mirades cap enrere, no gaires: 
el present és de sobres estimulant. 
Crescendo final amb Hasta que el cuer-
po aguante, i un bis generós a través 
de Le twenty-two bar, el vals de Les hauts 
quartiers de peine i, ja fora de progra-
ma, En secret. I vam sortir d’Apolo es-
peronats, enaltits. H

El TNC es 
planteja 
reduir el 
projecte T-6

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Si fa un mes el Lliure va anunci-
ar un ERO per a aquest estiu, en 
els pròxims dies el Teatre Nacio-
nal de Catalunya pot adoptar una 
altra mesura ingrata per afron-
tar un nou descens de l’aporta-
ció de la Generalitat en els futurs 
pressupostos del 2013. En el seu 
cas, seria una retallada de progra-
mació que afectaria el projecte  
T-6 de suport a la nova dramatúr-
gia catalana. Fins avui el TNC no 
s’havia vist obligat, per culpa de 
la crisi, a treure cap obra del seu 
programa, tal com ja va fer el Lliu-
re en el primer any de Lluís Pas-
qual a la direcció.

NOVES RETALLADES

Sols ‘Groènlandia’, 
la primera de les tres 
obres d’aquest curs, 
està previst que 
s’estreni a la Tallers

 Per ara només hi ha prevista 
l’estrena de Groènlandia, l’obra de 
Jordi Faura que es representarà a 
la Sala Tallers del 13 de febrer al 3 
de març. Més incertesa hi ha amb 
les altres dues anunciades aquest 
curs: No parlis amb estranys (frag-
ments de memòria), d’Helena Tor-
nero, i Atraco, paliza y muerte en Ag-
banaläspach, de Marcel Borràs i 
Nao Albet. A l’espera de la decisió 
del TNC, un dels intèrprets de Gro-
ènlandia va llançar ahir l’alarma a 
les xarxes socials. «Estem assajant 
Groènlandia al TNC. Sí. També és 
veritat que serem els últims a tre-
pitjar la Tallers aquesta tempora-
da». Cosa que podria anar més en-
llà si Xavier Albertí, el relleu de 
Sergi Belbel a la direcció, només 
disposa de recursos per progra-
mar la Sala Gran i la Petita. H


