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Chris Martin, líder de Coldplay, al Casino de París
DAVID WOLFF / GETTY IMAGES

PharrellWilliams,
comissari cantant

OSCAR CABALLERO
París. Servei especial

So impecable, música potent i
aportació visual modesta –là-
ser, pluja de confeti, pantalla ha-
bitual com a eco a la filmació
dels mòbils–, els nous temes
emmarcats pels de sempre, salu-
tació en francès i floretes al
públic –més joves que ado-
lescents, en una hora i mitja
d’espectacle. Així va resoldre
Coldplay, al vell Casino de Pa-
rís –edificat el 1910, renovat fa
sis anys–, el quart dels sis con-
certs programats, entre el 25
d’abril i l’1 de juliol, per al
llançament mundial del seu si-
sè disc, Ghost stories.
A París, on Ghost stories va

vendre 50.000 còpies la prime-
ra setmana, les dues mil entra-
des van volar en pocs minuts.
Bon negoci per a la revenda: a
la xarxa, fins a 500 euros per
una butaca marcada de 95 eu-
ros. En qualsevol cas, des de
dues hores abans del concert,
la cua, sota la pluja, ocupava
més de tres-cents metres de la
Rue de Clichy. Tants esforços
serien retribuïts per l’entusias-
me de Martin, Jon Buckland

(guitarra), Guy Berriman
(baix) i Will Champion, bate-
ria, que semblava que havien
oblidat els 60 milions de discos
que han venut en tres lustres
de carrera, fervorosos com si
fossin debutants.

Un crític, que seguia els sis
concerts i en recordava un altre
del 2011, davant 16.000 especta-
dors a Paris-Bercy, explicava
que rarament havia sentit la
banda amb tan nivell de potèn-
cia com el que han demostrat
des de l’arrencada amb Always
in my head. Tenses versions,
després, de Charlie Brown, de
Clocks. I la comunió amb God
put a smile upon your face, que
Martin va concloure amb el
llançament de la seva guitarra.
Sense oblidar els clàssics cantus-
sejats pel públic (Paradise, Viva
la vida, Fix you), novetats (Ink,
True love o Midnight, aquesta
amb arpa làser) i Sky full of stars
subratllat per la pluja d’estrelles
daurades de paper. Testimoni
del so de principis de segle:Gre-
en eyes, del 2002.
Per als fans, Ghost va comen-

çar el 6 de setembre del 2013: el
lloc web de Coldplay va anunci-
ar Atlas, banda de so deHunger
games. Cincmesosmés tard, se-
gon senzill,Magic, amb clip pro-
tagonitzat perMartin i la mítica
Zhang Ziyi. Després, Coldplay
va divulgar el títol del disc, la co-
berta i les pistes per buscar les
lletres, amagades, en biblio-
teques de –fins avui– Mèxic
DF, Singapur,Hèlsinki, Barcelo-
na i Nova York. I comercialitza-
ció virtual a iTunes. Finalment,
el fantasma es va materialitzar
el 19 de maig (Warner Music).
La idea de publicitar el disc

en una sinergia amb llibres, bi-
blioteques i ciutats va ser de
ChrisMartin –cantant, líder del
grup i exmarit de Gwyneth Pal-
trow–, amb l’enigmade no reve-
lar qui va visitar les bibliote-
ques de mig món. En qualsevol
cas, l’operació va deixar em-
premta a Barcelona. En un
exemplar de Sherlock Holmes.
El gos dels Baskerville, de la bibli-
oteca de Sant Pau i Santa Creu,
Judith Garriga va trobar el ma-
nuscrit de True love (vegeu La
Vanguardia, de l’1 de maig) i va
obtenir dues entrades per al
concert de clausura al Royal
Albert Hall de Londres.c

Corella insinuaque es
retira: “Novull ser una
ombradel que vaig ser”
M. CHAVARRÍA Barcelona

El ballarí Ángel Corella va ad-
vertir ahir, en la presentació
del seu nou espectacle, A+A,
que el reunirà amb el violinista
AraMalikian al Teatre Tívoli, a
partir del 4 de juny, que aques-
ta podria ser una de les últimes
vegades en què el públic el pu-
gui veure ballar a Espanya. “Du-
rant aquests últims set anys he
estat dirigint, ballant, coreogra-
fiant, recaptant diners... Moltes
tasques al mateix temps que
m’han pres massa energia”, va
afirmar l’artista respecte al seu

afany frustrat d’arrelar la seva
companyia a Espanya, i més
concretament a Barcelona, una
experiència que l’ha deixat
“molt tocat”.
Pendent de decidir-se per al-

guna de les companyies dels Es-
tats Units que el reclamen com
a director –“Ja he rebut diver-
ses propostes, però o bé són ciu-
tats que són molt lluny o bé són
ciutat en què famolt fred”–, Co-
rella confessa que aquest any el
vol gaudir al màxim i “deixar
enrere les males energies”. “A
partir d’ara m’estaré als Estats
Units, i si ballo serà de manera

molt puntual. M’estranyaria
que emdonés per tornar a esce-
na, no vull ser una ombra del
que vaig ser”.
A l’espectacleA+A treballa so-

bre un element “mai no vist” en
què els músics –Ara Malikian i
La Orquesta en el Teajdo– se si-
tuen sobre l’escenari i, la segona
part arrenca, després de diver-
ses peces delmateix Corella, so-
bremúsica deTxaikovski, preci-
sament amb una peça original
que porta el mateix nom. A+A
és una creació de Russel Duc-
ker ambmúsica deMalikian, un
divertiment que interpreten el
mateix violinista i Ángel Core-
lla. “Som bojos de l’escena, molt
passionals. Volemmostrar totes
les facetes de la dansa i la mes-
tria dels instruments comel vio-
lí”, asseguren. Ballarins de la
companyia que dirigeix Corella
participen en aquest programa i
en el de la setmana que ve, titu-
lat Bourbon Street.c

]El palauet de la Rue de
Turenne ha ungit com a
comissari d’una exposició
Pharrell Williams, que
presenta Marina Abramo-
vic, Sophie Calle, Annet-
te Messager, Yoko Ono,
Andy Warhol. O Takashi
Murakami, que va retra-
tar el comissari amb
la seva dona. Williams
–que anomena G.I.R.L.
l’exposició, com el seu
disc –, hi va arribar amb
48 persones. Gairebé
tantes com espectadors
(com Thomas Bengalter i
Guy Manuel de Homen-
Christo, que van passar
desapercebuts).
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El millor menjar hindú!
Restaurant Ghandi
Viatja fins a la Índia, sense sortir de Barcelona, a través de la
seva cuina. Gaudeix d’un menú degustació, per a dues
persones, amb plats hindús de qualitat, originals, amb
sabors exòtics... Per als paladars més exigents!

C/ Balmes, 21 Barcelona

www.gandhibcn.com

Restaurant Gandhi

53%
Descompte

32€

Valor

€17,10€
Estalvi

€€14,90€
Preu

80%
Descompte

199€

Valor

€ 160€
Estalvi

€€ 39€
Preu

Descobreix la teva
intolerància als aliments
T’oferim la possibilitat de descobrir la teva intolerància entre
216 aliments gràcies a un test de precisió d’intolerància
alimentària amb un equip certificat amb el marcat CE. Millora
la teva qualitat de vida amb aquest senzill test
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1 sessió de test d’intolerància de precisió

El grup Coldplay llançamundialment el sisè disc,
‘Ghost stories’, amb una sèrie de sis concerts a París

El fantasmade l’èxit


