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Bollywood a Montjuïc

Cinc estrelles del cinema de Bollywood van actuar dilluns al Palau Sant Jordi en un concert de la
gira Temptation 2004

Toni Vall

Celine Juilly, Preity Zinta, Shahrukh Khan, Priyanka Chopra i Arjun Rampal. Els diuen res aquests
noms? Si no són seguidors dels cinema made in Bollywood el més probable és que es quedin igual.
Sàpiguen, però, que són autèntiques estrelles de l'espectacle al seu país d'origen i que allà on hi hagi
una comunitat índia i/o pakistanesa els seus noms sonen amb força. Així va passar dilluns a Barcelona.
Un concert de la gira Temptation 2004 els va portar al Palau Sant Jordi.

L'ambient era de primera. Bona part de la comunitat pakistanesa de Barcelona es va desplaçar fins a
Montjuïc per assitir a un espectacle de coreografies i cançons en playback que prometia emocions
fortes. I efectivament així van ser. No era ple, el Palau, però sí que vessava d'expectació: pares i fills,
famílies senceres, vestits de nit i també xandalls, pòsters, marxandatge de tot tipus i de tant en tant
algun català que ja s'havia deixat seduir per Bollywood.

Les entrades s'havien venut majoritàriament a través de quatre establiments pakistanesos del Raval i hi
havia localitats de primera (a platea amb catifa vermella per protegir els peus del fred), de segona (a
continuació i amb cadires més incòmodes) i de tercera (a les grades). Com a qualsevol concert, esclar.
A la premsa acreditada la van situar en aquest darrer espai i no se li va permetre l'accés a la platea
adduint que els organitzadors no ho volien. Tot un espectacle previ, vaja.

I el concert? Doncs una esplèndida horterada. Com a pròleg el públic es va empassar una tirallonga
d'absurds clips sobre els personatges que després intervindrien al xou. El públic, entregat però no tonto,
va protestar amb vehemència un retard de cinquanta minuts sobre l'hora anunciada (les 22 h). Per fi es
va obrir el foc.

Els ídols de la nit van anar desfilant per l'escenari del Sant Jordi oferint delirants números amb els
acords eixordadors d'una música discotequera a tot drap i unes coreografies histèriques que semblaven
fetes a càmera superràpida. La potent maquinària del Sant Jordi és la que és, i contribuïa a donar una
cert embolcall a tot plegat. El joc de llums escollit s'ajustava com un guant a la proposta dance de la nit,
però si un no vol estar perpètuament renyit amb el mal gust, hi ha d'altres opcions.

Arjun Rampal, un individu amb posat de Chayanne inflat d'hormones va fer la seva particular contribució
a la vetllada fent una autèntica apologia del playback mal fet. La joia de la corona va ser el primer
número de Preity Zinta, que, barrejant els acords de Chicago, Material Girl i Missió impossible, es va
ficar la concurrència a la butxaca sense haver d'esmerçar-hi gaire esforços. I és que ningú
s'encomanava a ningú a l'hora d'aixecar-se de la cadira i posar-se a ballar.

El més aclamat? Sens dubte Shahruck Khan, que va fer una aparició apoteòsica disfressat de
telepredicador i fent moviments ostentosos de presumpta complicitat amb el públic. Poc va tenir a veure
l'espectacle amb els films de Bollywood vistos en DVD o en circuits underground. Esclar que mai plou al
gust de tothom: a alguns els agrada l'alegre espurneig d'una pluja de primavera i d'altres disfruten amb
la torrencial força dels monsons.
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Coreografies trepidants i música en playback van configurar l´espectacle
Pere Virgili
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