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Un Bruno Mars amè
CRÒNICA El cantant va exhibir la seva veu 
i els seus dots d’‘entertainer’ a Badalona

JORDI BIANCIOTTO
BADALONA 

Concert entretingut, colorista, 
empàtic, de Bruno Mars, dijous 
en un Palau Olímpic de Badalona 
amb les entrades esgotades des 
de feia mesos (i amb veto als fotò-
grafs de premsa). El hawaià va fer 
de noi simpàtic i cantant de fal-
sets aerodinàmics en un reperto-
ri ple de hits i ritmes de soul-pop 
lleuger que dirigeixen la vista cap 
als anys 80. 
 Sí, aquesta és una de les pecu-
liaritats de Mars, un tipus de 28 
anys que no representa precisa-
ment una renovació de la músi-
ca negra a l’estil Frank Ocean. En 
cançons com Treasure, interpre-
tada mentre baixava del sostre 
una enorme bola de miralls, va 
reconstruir al detall el vell funk 
d’Earth, Wind & Fire (o de Fun-
dación Tony Manero), i a Our first 
time va fer pensar en les sedoses 
produccions de Diana Ross. Ban-
da coreogràfica, amb músics de 
vent de vocació animadora, i mol-
ta interacció riallera amb un pú-
blic tirant a divers: des de nenes 
de 12 anys (que balancejaven les 
seves pancartes amb cors i piro-
pos) fins a parelles adultes.

 La seva versió del soul i el funk és 
amable i molt pop, més encara que 
la d’un Jamiroquai, i peces com Mo-
onshine (la primera de la nit) i Natalie 
van permetre un consum immedi-
at. Cal agrair-li que no avorrís amb 
mostres efusives amb les fans, limi-
tades a unes falques en castellà («te 
quiero mucho», «bésame») a If I knew, ba-
lada néta d’Otis Redding. Si una cosa 
té Mars és el do de l’entreteniment, 
facilitat per un repertori propens al 
medley (n’hi va haver dos) i obert a ex-
cursions tropicals (el reggae de Show 
me) i incursions en el turbo-swing 
(Runaway baby).

EL MÚSIC TOTAL / Com fan altres estre-
lles pop, Mars va voler demostrar que 
és músic quedant-se sol a Young girls, 
que va tocar amb la guitarra acústi-
ca, lluint veu, i abordant l’eltonjoh-
niana When I was your man, acompa-
nyat tan sols pel teclista. També va 
assaltar amb gust la bateria a Loc-
ked out of heaven. Va caure Grenade i, a 
Just the way you are, les grades es van 
omplir de petits cors retallats en pa-
per, tal com les fans havien acordat. 
I del romanticisme a la pirotècnia, 
amb flamarades pròpies de Ramms-
tein, a Gorilla. Explosions d’amor col-
lectiu. H

Joc de contrastos
3Sidi Larbi explora la dualitat home-dona en ‘4D’

MARTA CERVERA
BARCELONA 

L’
aclamat coreògraf Sidi 
Larbi, habitual del festival  
Temporada Alta, presenta 
avui 4D, una proposta que 

explora mitjançant quatre duos els 
múltiples angles de la relació entre 
home i dona, al Teatre Municipal de 
Girona. «Encara que tots pertanyen 
a altres obres he volgut reunir-los 
per aprofundir-hi més i acostar-m’hi 
de  forma més minimalista», destaca 
l’artista belgo-marroquí. Ho explica 
per telèfon a aquest diari des de Pe-
quín, on acaba d’estrenar el seu nou 
espectacle Genesis realitzat en col-
laboració amb Yabin Wang, una jo-
ve ballarina i coreògrafa xinesa. «Es-
pero que aquesta obra arribi a Espa-
nya el 2015. Abans hi vindré amb 
Milonga», diu respecte d’una nova 
creació en la qual coqueteja amb el 
tango.
 Larbi ha creat duos meravellosos 
amb artistes de cultures diferents 
de la seva, com Akram Khan, Ma-
ría Pagés i Shantala Shivalingappa. 
Amb aquests dos últims va estar a 
Girona amb Dunas i Play, respectiva-
ment. A 4D cedeix tot el protagonis-

me als ballarins de la seva compa-
nyia i seran les mateixes persones 
per a qui van ser creats els duos les 
que els defensin amb l’excepció de 
Damien Jalet, que no pot interpre-
tar Sin perquè és a la Xina.  

INICI AMB ‘ORIGINE’ / «Cada duo aboca 
llum sobre un aspecte de les relaci-
ons: tant si és confrontació com har-
monia o sensualitat», afirma. Obre 
l’espectacle la peça més antiga de les 

quatre: Matter, extret de l’espectacle 
Origine (2008), que es va veure a 
Girona, i el tanca Faun (2009), una 
nova versió de Prélude à l’après-midi 
d’un faune, de Debussy, que Larbi va 
crear en homenatge a Els ballets russos 
de Diaghilev. Entre tots dos, interca-
la Sin, commovedora escena de Babel 
(Words) on contraposa amor i mort, i 
Pure (2010), peça que plasma l’anhel 
de puresa en una relació que va in-
troduir a TeZukA. H

ESTRENA AL TEMPORADA ALTA

33Una escena d’un dels duos que es veuran avui a Girona.

                               


