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33 Una imatge de Delirium, que arribarà el 19 de desembre a Barcelona, on acabarà la seva gira europea.

El Cirque du Soleil portarà al Sant
Jordi el seu ‘Delirium’ multimèdia

ARTS ESCÈNIQUES 3 PRESENTACIÓ
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IMMA FERNÁNDEZ
ROTTERDAM ENVIADA ESPECIAL

El macroconcert
combina fascinants
efectes visuals amb
música en viu i ball

El xou, amb tres
superpantalles que
projecten imatges,
arribarà al desembre

M
úsica en directe, ball, tea-
tre, pinzellades circenses
i, sobretot, virgueries vi-
suals. Delirium, un ma-

croespectacle de Cirque du Soleil
concebut per omplir els grans recin-
tes americans, ha desembarcat a
Europa després del seu èxit per les
arenes dels EUA i arribarà al Palau
Sant Jordi de Barcelona del 19 al 22
de desembre (abans anirà a Sant Se-
bastià, Madrid i València). Una im-
pactant tecnologia multimèdia,
amb tres colossals pantalles similars
a les de cine Imax on es projecten
imatges i hologrames que interac-
tuen amb els artistes en escena, do-
mina aquest «macroconcert musi-
cal», com el defineixen els creadors
d’Alegría, Quidam i Saltimbanco.

MENYS NÚMEROS CIRCENSES / El xou
de la multinacional de l’espectacle
canadenca abandona la tradicional
carpa que ha acollit les seves bellíssi-
mes i innovadores propostes i
s’allunya, també, de la recerca del
més difícil encara dels seus números
per donar protagonisme a l’impac-

tant imaginari que acompanya les
actuacions de sis cantants, sis
músics, 12 ballarins, nou acròbates i
tres actors.

Creat per Michel Lemieux i Vic-
tor Pilon, dos premiats especialistes
en l’art experimental i multimèdia,
inclou algunes exhibicions circen-
ses –aèries, equilibris, cèrcols–, i el
vestuari i maquillatge és, com sem-
pre, fantasiós (destaca el vestit d’una
cantant que al ser elevada es desple-
ga en forma d’un volcà i es conver-
teix en una carpa a l’interior de la
qual els ballarins projecten ombres
xineses). És la primera producció de
la imaginativa fàbrica del Quebec en
la qual els cantants i músics ocupen
el centre de l’escenari, envoltats en
la màgia sensorial de les imatges.

«Sempre busquem nous desafia-
ments i creadors, i aquesta vegada
ens hem endinsat en l’univers tec-

nològic», va explicar Luc Tremblay,
el director artístic, en la presentació
europea de Delirium, a Rotterdam.
Hi ha també una història amb mis-
satge, va anunciar: «L’odissea d’un
home que vol escapar de la realitat
tecnològica i virtual en la qual viu,
visita diferents mons i al final acaba
acceptant-la».

EN GLOBUS / El xou s’obre amb les
imatges d’unes portes XXL a les
quals treuen el cap cares, i altres
captivadores projeccions –el mar,
mans que s’entrellacen...– acompa-
nyen el viatge, embarcat en un glo-
bus, del protagonista. Surt a trobar-
lo un jove en xanques. És Michael,
novaiorquès que fa un lustre que
està enfilat a aquells pedestals de
vertigen: «El més difícil és oblidar
que tens els pals i moure tot el teu
cos».

Ell, com els altres 36 artistes, assa-
ja diàriament per estar a l’altura. Hi
ha també ioga i Pilates, per enfortir
el cos i l’ànima, explica un altre dels
elegits, Everth López, ballarí nica-
ragüenc format a Miami. «És un
somni treballar aquí. Les coreogra-
fies de Mia Michaels són increïbles;
ha creat un nou estil, com hip hop
comercial», diu.

«Desitgem obrir -nos a nous
públics i aquest xou pot agradar als
fans dels macroconcerts i dels musi-
cals», vaticina Shawn Kent, del Cir-
que du Soleil. Segons la seva opinió,
amb Delirium no han perdut la capa-
citat d’emocionar: «Les imatges que
envolten la música, acrobàcies i co-
reografies són fascinants».H

33 Un dels números circenses del xou.

Diversos
famosos
recitaran Martí
i Pol al Romea

TEATRE 3 HOMENATGE

El muntatge Ja fa 5 anys. Miquel
Martí i Pol propiciarà que el diri-
gent convergent Artur Mas, el
metge Santiago Dexeus, l’escrip-
tora Maria Barbal i l’actriu Emma
Vilarasau –en substitució de
Gemma Mengual, que ahir va
cancel.lar la seva participació per
compromisos esportius– recitin
versos del poeta del poble, com es
va batejar l’escriptor de Roda de
Ter, en el cinquè aniversari de la
seva mort. La cita serà el dilluns
15 d’octubre al Romea i forma
part d’un dels espectacles de petit
format que inclou la programa-
ció de la quarta temporada de la
Fundació Romea per a les arts
escèniques.

«És una manera d’atraure la so-
cietat civil catalana, perquè la ne-
cessitem», va admetre el director
del cicle, l’actor Carles Canut. La
Fundació se sumarà a la Setmana
de la ciència al novembre amb
una lectura dramatitzada d’Els
físics, de Friedrich Dürrenmatt. I
aquell mateix mes, l’actor Lluís
Soler posarà en escena el 26 de
novembre El comte Arnau, de Jo-
sep Maria de Sagarra, coincidint
amb l’estrena d’El Sr. Perramon.

Abans de les festes nadalen-
ques, el 10 de desembre, arribarà
Navidad en el Caribe, amb el can-
tant Iván García, les actrius Ceci-
lia Bellorín i Isabela Méndez i el
director musical Lorenzo Barrien-
dos, «amb textos humorístics i

molt poc religiosos, moltes gaites
i merengue», va avançar Canut,
després d’explicar que ell va viure
molts anys a Veneçuela.

Per un altre costat, i seguint
amb les xerrades i conferències
paral.leles a les estrenes, es comp-
tarà amb la presència del corres-
ponsal de guerra d’EL PERIÓDICO
Marc Marginedas, amb motiu de
la peça Homebody / Kabul, i Anton
Maria Espadaler, que analitzarà
l’erotisme i sexualitat a Tirant lo
blanc de Joanot Martorell.

LA INVITACIÓ A KHATAMI / Arran de
l’estrena de Los persas de Calixto
Bieito, està previst que l’expresi-
dent iranià Mohammad Khatami
imparteixi una conferència sobre
Pèrsia. «Està emparaulada la seva
presència, però poden passar
moltes coses», va reconèixer Ca-
nut. I amb la mateixa precaució
va parlar de la invitació a l’escrip-
tor italià Alessandro Baricco, el
27 de març. La Fundació Romea
va anunciar també que el premi
de textos teatrals que concedeix
de forma bianual, comptarà, a
més de la seva realització, amb
una dotació de 12.000 euros.H

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Santiago Dexeus
i Artur Mas, entre
altres, participaran
en el muntatge

PERCUSSIONS
DE L’ÀFRICA

< El macroconcert inclou 20
cançons, inspirades en melodies
dels xous del Cirque du Soleil,
que fusionen les percussions
africanes amb pop, hip hop,
rock, música electrònica, samba
i altres músiques del món.
L’autor de les mescles, el
compositor i productor Francis
Collard, ha buscat «l’energia del
ritme tribal urbà». Entre els
músics i cantants que hi
participen hi figuren Ric’Key
Paget, Raffaele Artiglieri,
Amanda Stott, Diouf i Dessy di
Lauro.

LES CANÇONS

GALERIA DE FOTOS DE ‘DELIRIUM’
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