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Madonnaolímpica
L’Sticky & Sweet Tour de la cantant nord-americana sedueix
els 45.000 espectadors de Barcelona amb un xou mil·limetrat

J.M. Hernández Ripoll
BARCELONA

La senyora es va fer pregar.
Les dives són així. No és Ma-
donna la que ha d’anar a
ritme del temps, sinó que és
el temps el que ha d’anar a
ritme de Madonna. Va sor-
tir amb 25 minuts de re-
tard, una desconsideració
per a tots aquells fans que
feia dies que acampaven
fora de l’Estadi Lluís Com-
panys per assistir en viu i en
directe al retorn de la seva
icona a Barcelona vuit anys
després de la darrera visita.
I, curiosament, en el vídeo
preliminar a la seva aparició
estel·lar, apareix un rellotge
que mesura el temps, tic-tac
tic-tac, com a compte enre-
re perquè la senyora Ciccio-
ne aparegués asseguda en el
seu tron de reina del País de
les Meravelles per iniciar el
ritual al compàs de The
sweet machine.

L’estructura d’un mun-
tatgecomelquepresentaen
aquest Sticky & Sweet Tour
obliga a la sincronització ab-
soluta de tots els elements.
La música, tant la veu com
la banda, el joc de les càme-
res que reprodueixen les
imatgesqueesprojectenper
les innombrables pantalles
que es multipliquen a l’esce-
nari, l’entrada i la sortida
dels vídeos pregravats, com
la coreografia de la mateixa
Madonna i la del cos de ball,
tot ha de funcionar en per-
fectasincronia,enunengra-
natge de precisió molt més
acurat que el seu rellotge de
capçalera. Dalt l’escenari no
potfallarres.Sónlesexigèn-
cies del guió. Les diferències
entre aquest xou i el presen-
tat al setembre passat a Se-
villa són mínimes. El mun-
tatge es divideix en quatre
partstemàtiques,amblano-
vetat que al segon bloc hi ha
inclòs, després de la inter-

pretació d’Into the groove,
un homenatge a Michael
Jacksonatravésd’unpopur-
ri rítmic que inclou Dirty
Diana, Billie Jean, Another
part of me i Wanna be sta-
rin’ something, ballats per
un imitador del recent-
ment desaparegut artista
nord-americà.

Visualment parlant, l’es-
pectacle és de categoria. Es
tracta d’un musical amb
tots els ets i uts, extret d’un
teatre per ser elevat a la ca-
tegoria de muntatge de
masses. 45.000 persones,
segons l’organització, van
pujar a la muntanya olímpi-
ca per deixar-se seduir per
l’autodenominada Reina del
Pop. La primera part co-
mença amb velocitat, la que
posen temes com Candy
shop, Beat goes on, Human
nature i Vogue. La segona,
més efervescent per fer
honor al seu nom, School,
està formada per peces com

Into the groove, Holiday,
Dress you up, She’s not me i
Music. Madonna salta a la
corda com una nena de pàr-
vuls, canvia el top que dei-
xava en l’aire les natges per
una minifaldilla vermella, i
no deixa de fer salts d’una
banda a l’altra en una de-
mostració de bona forma fí-
sica. Encara que, tot sigui
dit, les càmeres que la se-
gueixen allà on va no ama-

guen que, de vegades, no és
ella sinó les coristes les que
canten. Que ja no es té edat
per poder fer totes dues
coses en condicions.

I així vam entrar en el
tercer capítol: Gipsy. Des-
prés de la introspectiva
Devil wouldn’t recognice
you, i de donar la seva Spa-
nish lesson, la de Michigan
torna a agafar la guitarra,
aquest cop l’acústica, per
fer Miles away i la vitoreja-
da La isla bonita, cantada
i ballada entre un fons de
colors pop i llampants i a
ritme de violins de regust
gitano juntament amb la
llengua que sortia de l’esce-
nari per endinsar-se entre
el públic, com a preludi del
final de bloc amb una
cançó tradicional balcàni-
ca per fer boca abans de
You must love me, una
cançó en format acústic
que pertany al musical
Evita i signada per An-

Diverses pantalles
gegants van completar
un muntatge espectacular
■ CRISTINA CALDERER foto 2

L’únicanovetat
enelguiódela
giraésun
homenatgea
MichaelJackson
ambimitadoritot

45.000 persones
van assistir al concert
a l’Estadi Olímpic
■ CRISTINA CALDERER

drew Lloyd-Webber i Tim
Rice. Canvis continuats de
vestuari, attrezzo per
donar i per vendre, i una
coreografia non-stop per
part d’una bona colla de
ballarins que no es poden
comptar amb els dits de les
dues mans. El cert és que,
en aquest aspecte, el xou
de Madonna és un dispen-
di tant de recursos tecno-
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Pugna política
Tots els bastons
a les rodes per al
Lliure de Gràcia
Corria el 2003, Àlex Rigola
acabava d’aterrar al Lliure i el
primer tripartit, amb Cultura
per als socialistes, també en-

gegava màquines. Ferran Mas-
carell ja duia uns anys encarre-
gant-se de la cultura municipal
i, amb el teatre de Gràcia tan-
cat per obres, pensava donar-li
un altre ús o bé cedir-lo a una
altra companyia. Rigola va
haver d’aguantar amb fermesa
les intencions de Caterina Mie-

ras i Mascarell, que volien
treure el nom Lliure al teatre
del carrer Montseny. El direc-
tor de l’espai, però, no va cedir,
va deixar passar el temps, es
va negar a signar un contracte
programa sense Gràcia i, al
final, es va sortir amb la seva.
Jordi Martí, des del consistori

barceloní, va possibilitar el
desbloqueig amb una impor-
tant injecció de diners per a les
obres i, amb ERC a Cultura de
la Generalitat, tot va semblar
més fàcil. Sis anys més tard,
tots riuen. I Rigola, el que més.
S’ha sortit amb la seva. Premi
a la tenacitat.

Contractedefutur
Generalitat, Ajuntament, Diputació i ministeri posen
els fonaments del Teatre Lliure dels propers anys

Andreu Gomila
BARCELONA

Després de vuit anys sense
cap compromís escrit de les
institucions, el Teatre Lliu-
re ja pot respirar alleujat.
Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona,
Diputació de Barcelona i mi-
nisteri de Cultura van es-
tampar ahir la seva firma en
un nou contracte programa
que garanteix el futur de
l’escenari fins al 2012, amb
partidesquevandesdels9,9
milions d’euros per al 2010
fins als 10,6 de l’últim any
de vigència de l’acord. Una
signatura realitzada en un
Lliure de Gràcia en obres
plena de simbolisme, ja que
al carrer Montseny va créi-
xer aquesta institució fa
més de 30 anys i des d’aquí
encara el seu futur.

Antoni Dalmau, presi-
dent de la Fundació Teatre
Lliure, va deixar clar que ha-
vien acomplert els seus ob-
jectius: consolidació de la
línia artística iniciada fa sis
anysperÀlexRigola,saneja-
ment de les finances del tea-

tre i, des d’ahir, la firma d’un
nou contracte programa.
Ara el futur es presenta, se-
gons va dir, “net i tranquil”.

Els principals contribu-
ents del Lliure, Generalitat i
Ajuntament (29,6% del
pressupost cadascun) van
deixar clar que confiaven
plenament en el teatre per
aconseguir nous objectius,
molts dels quals formen
part de la línia actual del

centre, com prioritzar la
creació contemporània, la
relectura dels clàssics, la
creació textual catalana,
l’impuls dels nous llenguat-
ges, mantenir la residència
decreadorsdediferentsàm-
bits escènics –ara disposen
de Carles Santos, Julio Man-
rique, Cesc Gelabert i Lluïsa
Cunillé–, garantir la presèn-
cia de companyies interna-
cionals o col·laborar amb al-
tres centres del territori i de
l’Estat espanyol.

El representant de l’Ins-
tituto Nacional de Artes Es-
cénicas y Música (INAEM),
Félix Palomero, va deixar
clar que el seu 10% d’apor-
tació al pressupost del Lliu-
re era a canvi de seguir ofe-
rint el millor teatre i el més
innovador. Amb la boca pe-
tita també va parlar de “te-
atre català” i, més fort, va
demanar “teatre en les al-
tres llengües” de l’Estat di-
ferents al català. I això, el
Lliure, també ho fa, encara
que sigui en argentí.

Rigola era qui més feliç es
mostrava ahir al Lliure de
Gràcia, que segurament

obrirà portes la temporada
2010-2011 amb el mateix
aspecte que abans, però
amb les comoditats i lasegu-
retat del segle XXI. Rigola,
fins i tot, assegurava que el
nou contracte programa
seria “un model a seguir”
per tots els equipaments de
l’Estat, sobretot pel que fa a
drets i deures de les parts. A
ell li ha agradat sobretot
aixòdelanecessitatdecrear
i eixamplar els circuits tea-
trals. “Tenim equipaments,
però falta teixit teatral”,
deia. Treballen amb la Dipu-
tació de Barcelona (5% del
pressupost) perquè les pro-
duccions del Lliure viatgin
més sovint, de Cornellà de
Llobregat a Solsona.

L’arquitecte del Lliure de
Gràcia, Francesc Guàrdia,
va anunciar que “el gruix de
les obres ja estan fetes” i
que ara tan sols queda re-
vestir-lo d’una manera que
no traeixi la memòria del
teatre. I el projecte engegat
per Fabià Puigserver i al-
tres tindrà, finalment, dues
potes (Montjuïc i Gràcia) a
ple rendiment. ■

El Lliure de Gràcia incorpora un bigam nou, cabina i un muntacàrregues (abans les escenografies es pujaven per l’escala) ■ J. LOSADA

El Lliure de
Gràcia estarà
llest per al
principi de
la temporada
2010-2011

La cantant dalt d’un cotxe
i envoltada de ballarins

en un moment del concert
■ CRISTINA CALDERER

lògics com humans, ja que
de vegades els presents
dalt l’escenari sumaven
una vintena de persones,
amb la particularitat que
cap s’estava quieta.

Una altra vegada el
temps, tic-tac tic-tac, per
introduir la quarta i darre-
ra part de l’espectacle, dedi-
cada al groove i a la marxa
més discotequera. Per co-

mençar, un vídeo amb el
millor i el pitjor del planeta,
per coincidir amb personat-
ges que fa unes setmanes
també projectaven els U2 al
Camp Nou. Recta final en 4
minuts, Like a prayer, Fro-
zen, Way of light i Give it 2
me. I això és tot. No hi ha
bisos. Qui en vulgui més
que esperi el pròxim xou...
tic-tac tic-tac. ■


