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TEATRE

‘Només un anunci’ obre la nova Sala FlyHard
La Sala FlyHard enceta l’any amb
una cara nova i sense Jordi Casa-
novas a la direcció artística. Estre-
naran Només un anunci d’Alberto
Ramos, La pols de Llàtzer García i
una obra de Sergi Pompermayer.

LAURA SERRA

BARCELONA. La Sala FlyHard va en-
cetar la temporada amb dues notí-
cies. Una d’indubtablement positi-
va: la reforma de l’espai, que ha cos-
tat 68.000 euros (42.000 finançats
per l’Ajuntament de Barcelona) i ha
suposat una millora tècnica i l’aug-
ment de l’aforament (tenen 45 bu-
taques) sense trencar l’encant fami-
liar de la sala. L’altra és un canvi im-
portant: el relleu en la direcció ar-
tística de Jordi Casanovas, que
assumeixen els quatre actors socis
de la Companyia FlyHard (Pablo
Lammers, Clara Cols, Roser Blanch
i Sergio Matamala). L’objectiu, pe-
rò, serà seguir l’aposta per la pro-
ducció pròpia de textos de drama-
turgs catalans actuals, un segell que
els ha consolidat a l’escena catalana.

Després de Comment te dire adieu
de Sergi Manel Alonso i Ego de Marc
Angelet, l’espectacle que obre l’any
és Només un anunci, escrit per Al-
berto Ramos (Els últims dies de
Clark K.), que explora en les misè-
ries del sector de la publicitat a tra-
vés d’un focus group, que és com
s’anomenen les reunions per testar

els espots. Carles Mallol dirigeix
aquesta comèdia amb tocs de thri-
ller –“30% thriller i 100% comè-
dia”, aclareix l’autor– sobre qua-
tre fracassats que es prenen molt
a la valenta la seva funció de coni-
llets d’Índies per decidir quin
anunci d’aigua surt al mercat.

Si a Només un anunci l’argu-
ment és el que mana, a La pols, de
Llàtzer García, el pes el duen els
personatges. A l’abril estrenarà la
segona obra de la trilogia que va
començar a la Sala FlyHard amb
La terra oblidada. L’obra comp-
tarà amb música original de The
New Raemon. Es tracta d’una co-
producció amb la Nau Ivanow,
una via, la de les aliances amb al-
tres sales, que la FlyHard vol ex-
plotar, així com les gires i l’explo-
tació d’obres en teatres més
grans. Qui tancarà temporada se-
rà el dramaturg Sergi Pomper-
mayer amb un text inèdit.

Les entrades, que a partir d’ara
es podran comprar per internet,
costen 10 o 15 euros i també ofe-
reixen 5 butaques a 5 euros.e

Només un anunci es va estrenar
ahir a la sala de Sants. R. BLANCH

OLGA ÁBALOS
BARCELONA

Amb una dotzena de dis-
cos publicats i una sos-
tinguda carrera des de la
seva meteòrica populari-
tat fa gairebé una dècada,

Michael Bublé sembla que encara la
quarantena buscant una imatge
més sofisticada i elegant però sen-
se oblidar la seva condició de croo-
ner per a tots els públics. En el con-
cert que va oferir ahir en un Palau
Sant Jordi que presentava un aspec-
te magnífic tot i no esgotar les en-
trades, el canadenc es va lliurar a un
espectacle sobri, elegant i amb pre-
cises dosis de glamur i simpatia que
tant recordava algunes cerimònies
televisives com jugava amb l’imagi-
nari del cinema. I fent gala de les se-
ves taules d’actor, Bublé no va esca-
timar recursos comunicatius en un
espectacle fet a mida en què se’l no-
tava còmode i no dubtava a impro-
visar diàlegs continus amb un pú-
blic entregat.

Sobre el ritme continu del clàssic
Fever, ell i el seu vestit de sastre ne-
gre van entrar a escena com si sor-
tissin dels crèdits d’una pel·lícula de
James Bond, deixant-se entreveure
en la penombra i travessant unes
cortines que pretenien ser un mur
de foc. Va ser el primer dels espec-
taculars jocs visuals que se succe-
irien al llarg de les dues hores de
concert en què va fer un extens re-
pàs de la seva llarga i eclèctica disco-

Crònica

MÚSICA

Michael Bublé, el carisma d’un ‘crooner’ pop

grafia. Després d’un primer bloc en
què van predominar el mitjos temps
i alguns estàndards de jazz brodats
gràcies a una contundent big band
com Moon dance, el clàssic de Nina
Simone Feeling good i l’enèrgic You
make me feel so young popularitzat
per Frank Sinatra –inclòs en l’últim
disc d’estudi de Bublé, To be loved
(2013)–, el cantant es va endinsar
amb gran naturalitat en un reperto-
ri que flirtejava constantment amb
la balada pop i la cançó lleugera.
L’orquestra va desaparèixer i va ser
el torn del piano i un octet de cordes

femení, l’ambientació idònia per
repassar algunes peces com
Everything –que va compondre
fa 17 anys– i una de les últimes,
Close your eyes. Fins i tot es va
atrevir amb èxit amb How do you
mend a broken heart, dels Bee
Gees, i no va oblidar-se de Home,
la cançó amb què la seva popu-
laritat va créixer exponencial-
ment el 2005.

El cop d’efecte vindria a conti-
nuació: una inesperada versió de
Get lucky de Daft Punk i una deco-
ració disco van desfermar la cri-

dòria, i acompanyat pel grup vocal
Naturally 7 –que també van exercir
de teloners– va traslladar-se al cen-
tre del Sant Jordi, al segon escenari.
I allà, envoltat del públic i la incon-
tinència dels flaixos, va apel·lar a la
memòria popular, especialment a la
del públic majoritàriament madur
que omplia les grades, amb versions
com Who’s loving you, To love some-
body i All you need is love, amb les
quals va acabar de ficar-se el públic
a la butxaca. Beatiful day remataria
un espectacle musical i visual de gran
factura i cert dramatisme.e

Amb una cuidada
posada en escena,
Michael Bublé es
va entregar a un
concert ple de
detalls per al gran
públic. EFE

El canadenc es fica a la butxaca el Palau Sant Jordi amb un concert eclèctic i elegant


