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El Palais
de Tokyo
es
reinventa

Grups de Pequín
i Xangai seran
alguns dels plats
forts del festival
aquest 2007

La música
electrònica
xinesa,
al Sónar

El centre
parisenc d’art
contemporani
emprèn una
nova etapa

‘Grease’ i rosaperdins
Desprésdecincmesosde l’estrenacalparlardel fenomengreasemania.Públicde
totes lesedats repeteix, regalaentradesalsamics iel teatres’ompleal95percent

Teresa Bruna
BARCELONA

És dijous a la tarda. Som al
Teatre Victòria, ple a vessar
de nois i noies al caire de
l’adolescència que hi han
anat amb l’escola. Reclamen
que comenci amb impacièn-
cia. Vince Fontaine, el locu-
tor de ràdio “que cada dia
entra a l’habitació de les
noies”, apareix dalt d’una
bastida i es fa el silenci, l’in-
terès està garantit. El silen-
ci s’interromp voluptuosa-
ment cada vegada que es

produeix algun fet aplaudi-
ble. L’ambient és fervorós.

L’obra acaba amb un ter-
rabastall d’aplaudiments i
visques.Ovacionenelsactors
com a herois, amb l’eferves-
cència de quan les il·lusions i
les hormones conviuen. Al
sortir, van de pet a les para-
des de marxandatge. Tots
–amb els que hem parlat–
han vist la pel·lícula i tots
prefereixen el teatre. L’opi-
nió general és que és “xula”,
i “molt potent”. “Miraré de
tornar-hi amb els pares i,
com que estan separats,

vindré dues vegades”, pla-
neja un espavilat. També
n’hi ha que surten amb pro-
jectes d’estudiar teatre i
“passar-s’ho tan bé com
ells, treballant”, potser amb
el referent d’O.T. No és per-
què sí que en el nostre petit
sondeig de preferències
guanyi l’Elena Gadel. Les
noies també voten per la
Sandy (Maria Ademuz), el
Danny (Carlos Solano) i el
Roger (Ángel Muñiz). Als
nois els fascina el Sonny
(Jordi Cusí), la Marty (Bealia
Serra) i la Frenchy (Griselda

Astudillo). A la pregunta de
com és que recorden els
noms ens deixen amb un
pamdenas: “Jafatempsque
els sé! Vaig venir a comprar
el programa i aquesta sa-
marreta”. Òndia, estic par-
lant amb una Pink Girl ca-
talana!

Esclata la greasemania
Grease es va estrenar al se-
tembre amb la idea de que-
dar-s’hi sis mesos, però ja
s’ha prorrogat fins al 2008.
Les últimes dades parlen de
190 funcions amb 198.700

espectadors i s’ha penjat el
cartell d’exhaurides les loca-
litats en un centenar. Per
Joan Lluís Goas, productor,
la resposta que està trobant
Grease no s’havia donat mai
a la ciutat: “Demanarem un
estudi del fenomen perquè
ens està sorprenent fins i tot
a nosaltres. Pensa que la
nostra pàgina web rep dià-
riament unes 2.000 visites,
més de 60.000 al mes!”. El
cert és que cuiden molt el
públic: “Mantenim les fun-
cions al dia, les dinamitzem
amb funcions especials

molt divertides. A l’obra hi
ha un concurs i el presenta-
dor sorteja uns discos. Ens
ho fem venir bé per sortejar
bitllets, viatges... i interac-
tuar amb el públic. Els fem
pujar a escena”, diu.

Roger Peña, gerent, expli-
ca: “La gent surt desconta-
minada, com si li haguessin
recarregat les piles. S’ho ex-
pliquen, i és la millor publici-
tat. A més, els temes musi-
cals procedeixen d’una
època del rock molt pur que
agrada a la gent dels 60, dels
70, dels 80... Tenim la franja

La coreografia de ‘Grease’, de Cocó Comín, és energètica i transmet la seva força al públic. A tots els números els actors i ballarins estan barrejats i no es nota ■ PERE VIRGILI
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1. L’escena final, quan
l’ensucrada Sandy es
converteix en una moderna
noia vestida de cuir.
2. L’entrada al teatre dijous
passat. 3. Una retocadeta
abans de la sessió de nit no
anirà malament. 4. Els
actors s’han fet amics entre
ells, estan contents i mengen
junts per la zona de camerinos
■ PERE VIRGILI

Videojocs
d’avui
Zelda: Ocarina
of Time
Wii
El millor videojoc de tots els
temps (opinió d’un servidor
i també de revistes de pres-
tigi com Edge o Famitsu) és
recuperat ara per la Wii dins
la seva col·lecció de clàssics.
Un must have que en el seu
moment va vendre 7,6 mili-
ons de còpies i que és cobe-
jat per diversos museus de
videojocs.
(NINTENDO)

Tonidela
Torre

Sonic y los
anillos
Wii
Els 3D no han estat mai el
fort de Sonic. La mascota de
Sega als anys 90 no va
poder mantenir la seva velo-
citat en l’era dels gràfics poli-
gonals, i ja fa anys que està
encallat en títols mediocres.
Fins ara. Amb el control de
la Wii, el personatge torna a
agafar revolts a 100 per ho-
ra, i a veure qui l’atrapa!
(NINTENDO)

Kororinpa
Wii
Una bola i un escenari rota-
tori. Això és tot el que ne-
cessita el nou videojoc de
Hudson per atrapar el juga-
dor. Tant simple com efec-
tiu, Kororinpa només con-
sisteix a fer passar una bola
per un laberint ple d’obsta-
cles. No controlem la bola,
sinó l’escenari, que podem
fer girar fins a 360 graus
per trobar la sortida.
(NINTENDO)

Grand Teft
Auto
PSP
Els fanàtics de la nissaga
GTA s’ho passaran com mai
amb aquesta versió en por-
tàtil de la ciutat de Vice City.
Amb nous vehicles i més
missions en les quals es pot
atropellar vianants, dispa-
rar a policies i assaltar
bancs. Ja no sorprèn ningú,
però es ven.
(TAKE2)

Every Extend
Extra
PSP
Fascinant revisió del clàssic
Asteroids dirigida pel geni
Tetsuya Mizuguchi (Mete-
os) on, en comptes de dis-
parar a enemics, hem de
fer esclatar la nostra prò-
pia nau per fer caure els ri-
vals en un esclat de llum i
música. La idea, senzilla,
converteix els shooters en
una batalla estratègica.
(BVG)

Los SIMS 2
PC
Una nova expansió per a
l’univers dels Sims, que
aquesta vegada ha trobat
en la meteorologia la
seva gran aliada: ara les
criatures de Will Wright
passen fred a l’hivern i
tenen al·lèrgia al pol·len a
la primavera, però també
celebren el Nadal i apro-
fiten quan arriba l’estiu
per anar-se’n de vacan-
ces.
(ELECTRONIC ARTS)

d’edat que era adolescent
quan es va fer la pel·lícula,
tenim avis”. Però els joves
s’hi senten molt identificats
perquè la imatge dels anys
50i60ésatotes lesbotigues.
“La moda ha tornat també
per als nois. Els skaters, el
que es fa el xulo... vesteixen
com els xicots de Grease”.

Laura, la taquillera, no ha
parat de vendre: “Surten tan
entusiasmats que compren
entrades per regalar. N’hi ha
que l’han vist 3 i 4 vegades”.
La greasemania arriba lluny:
“Va venir una àvia a veure la
seva néta que viu a la Vall
d’Aran i venia amb l’escola.
Hem tingut anglesos, japo-
nesos...”. L’Álvaro, encarre-
gat de la botiga, s’ha fet un
fart de vendre. El que més
surt són les samarretes:
“Cada tres setmanes ens
n’arriben 200”, diu.

L’hora de sopar
Els dijous, els actors no
tenen temps de marxar,
aviat vindrà la sessió de nit.
Els camerinos estan en un
simpàticdesordre,onlespiz-
zes,elscosmètics i lesgaletes

de xocolata comparteixen
lleixa. Cap signe de cansa-
ment. Algun maquillatge
mogut per la suor i poca cosa
més. Van d’un camerino a
l’altre, comparteixen pizzes
ibeuensucsenergètics. “Por-
ten cinc mesos junts, són
una pinya. Tenim coversper-
què hi pot haver una estre-
bada muscular, però no hi ha
hagut ni una sola baixa, ni
una fissura. I això que per-

den entre 2 kg i mig i 3 kg
per funció, que els han
de recuperar a nivell
líquid”, diu Goas. Sa-
ludem l’Adriana de

Robles, que a es-
cena es mou
com un re-
molí i no
para mai de
somriure:
“L’Adria-
na és ba-
llarina

professio-
nal. De fet,
ara ja són
ballarins

tots, però hi
ha els que
només eren
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Travolta 07
Carlos Solano és Danny Zuko.
Això li ha fet trencar força cors.
Fins i tot té un club de fans. “Em
va venir a veure una noia, la No-
èlia, una tia superentranyable i
supergenial i em va demanar si
li deixava que em fes una pàgi-
na web. Me la va fer, i d’aquí en
va sorgir una amistat molt
bona. La gent va començar
a animar-se i a parlar de
musicals. És una pàgina
oberta a tothom. Com que hi
ha gent de tot Espanya, de
vegades queden i vénen
a Barcelona a veure
l’obra. Si puc, després
de treballar, si em
queden forces, men-
gem junts”. Li fan
molts regals: “Tinc
una pinta gegant, su-
pergraciosa, una
vegada la vaig
treure a Grease!”.
Ep: carlos-sola-
no.com.

actors i que s’han fet un fart
de treballar per posar-se al
nivell d’aquests. Hi ha pirue-
tes que només realitzen els
ballarins, però el ball coral el
fan tots. La Cocó va fer molt
bé de barrejar-los, de mane-
ra que el públic no nota la di-
ferència. L’espectacle se sus-
tenta en l’energia”.

La greasemania s’estén. A
Barcelona, l’escola Mare de
Déu de Núria en prepara una
versió per a final de curs. A
Vilanova i la Geltrú n’hem
trobat dues: els escolapis i
l’Escola Llebetx. Montse
Julià, la directora, ens en fa
cinc cèntims “Cada any fem
un musical, ja vam fer Mari-
cel. Ells fan els decorats, el
vestuari... Aquesta l’estrena-
rem al teatre de debò, n’han
fet una versió catalana! Algú
que va sentir el comentari
ens va dir: “Sempre han tin-
gut dèria de fer musicals, les
escoles. Saps quina va ser la
primera obra que va dirigir el
Calixte Bieito de nano?
Doncs el Jesucrist Supers-
tar, aquí, a l’Institut Manel
de Cabanyes!”. Però aquesta
és una altra història... ■


