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tic en tots vosaltres, que em vau cre-
ar. Vaig néixer així», va afirmar.
 Des de fa un temps, els artistes 
agraeixen explícitament als fans 
la compra de l’entrada. Així ho va 
fer Lady Gaga, potser informada 
de les dificultats econòmiques en 
aquest racó d’Europa. «Gràcies a 
tots per haver comprat l’entrada. Sé 
que tottom a Espanya treballa fort 
per guanyar-se la vida», va dir. El 
guió del nou disc va seguir amb can-
çons com Judas i Fashion of his love, i 
canvis constants de coreografia: ba-
llarines amb roba interior de cuir, 
núvies vestides de blanc que es des-

plaçaven sobre les passarel·les com 
si flotessin... Una inquietant imat-
ge de l’estrella en forma d’hologra-
ma, i els músics, inclòs un guitarris-
ta amb rampells heavy, situats cada 
un en un merlet o una torrassa de la 
fortalesa. 

SAMARRETA DE SEGURETAT / A Heavy me-
tal love va entrar en escena una mo-
to com la de la portada del disc, i a 
Bad kids, Lady Gaga es va vestir de 
blaugrana i va afegir una declara-
ció d’ànims de cara al Barça-Madrid. 
«Res pot anar malament perquè duc 
posada aquesta samarreta». Després 
de la balada Hair, tanda de rock èpic 
i gòtic amb You & I i Electric chapel, un 
Americano amb accents llatins i un 
trio d’asos: Pokerface, Alejandro i Papa-
razzi, entre picades d’ullet a l’imagi-
nari gai i noves escenes de pel·lícula 
sinistra. A prop de les dues hores, el 
xou es tancava amb The edge of glory i 
Marry the night, i el Sant Jordi deixava 
enrere un dels muntatges més apara-
tosos que ha acollit en les seves dues 
dècades d’història. H

El gran muntatge de la 
novaiorquesa va omplir 
el recinte, cosa que no 
van aconseguir Leonard 
Cohen ni Miguel Bosé

J La idea del castell medieval 
com a decorat és un recurs del 
rock dur des de temps remots: 
de Rainbow a Dio i Ozzy 
Osbourne van recórrer a aquest 
imaginari èpic en el passat.

J El muntatge i les coreografies 
es van situar en l’estela de gires 
de Madonna (el llit de Just dance 
va ser una clara complicitat). 
També van prendre nota del 
Glass spider tour de David Bowie 
(1987) i la seva desfilada 
ballarins-actors. I l’inici del xou 
va evocar poderosament el 
començament de Performance, 
de Pet Shop Boys (1989).

DE MADONNA AL 
‘METAL’ I BOWIE

LES INFLUÈNCIES Antònia Font 
estrena a EL 
PERIÓDICO 
dos dels seus 
nous temes

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El grup Antònia Font estrena avui 
i demà en exclusiva a EL PERIÓDI-
CO DE CATALUNYA dues de les seves 
noves cançons, Jugam a ciclops i Ca-
mins de plàstic. La banda mallorqui-
na segueix navegant a contracor-
rent i aquest dimarts publicarà l’ar-
riscat disc Vostè és aquí, un àlbum de 
ni més ni menys 40 temes, que edi-
ta tan sols un any i mig després de 
l’aclamat Lamparetes.
 La banda de Joan Miquel Oliver 
està en plena ebullició i amb aquest 
llançament torna a demostrar que 
hi ha vida més enllà del pop impe-
rant. Les seves peces duren una mit-
jana d’un minut i mig, esquiven les 
tornades i estan plenes d’evocacions 
intel·ligents i poètiques, així com 
d’acurats detalls d’instrumentació. 
Presentat al Mercat de Música Viva 
de Vic, és un àlbum autoeditat a tra-
vés de Robot Innocent Companyia 
Discogràfica que 
s’escoltarà, dins de 
la seva gira, el prò-
xim dia 26 a l’Audi-
tori de Girona i el 8 
de desembre al Mer-
cat de les Flors de 
Barcelona. H

LLANÇAMENT

Vegeu els vídeos de dues 
noves cançons d’Antònia 
Font amb el mòbil o a 
e-periodico.cat

Simó ha trobat una nova casa on 
plorar la seva pena i ha okupat el 
vestíbul del Romea. A penes surt 
al carrer i allà anirà a veure’l a par-
tir d’aquest dimarts Béré, la se-
va exnòvia, amb qui ha tancat, o 
no, una dolorosa història d’amor. 
Simó i Béré són els protagonistes 
de Sé de un lugar, una obra genera-
cional d’aire indie escrita i dirigi-
da per Iván Morales que no només 
va ser la revelació de la temporada 
teatral passada. També és una ale-
nada d’aire tonificant entre tants 
núvols negres sobre el teatre, una 
«petita joia» segons Julio Manrique 
(director del Romea), i «la història 
d’un miracle» segons el seu autor 
i director.
 Miracle perquè es va poder assa-
jar gratis a La Caldera, el centre es-
cènic de Gràcia. Miracle perquè va 
tenir un cost de producció de 40 
euros. Miracle perquè l’espectacle 
es va representar a La Caldera du-
rant 10 dies el febrer del 2011 com 
a resultat de la complicitat inquie-
ta d’un actor que agafava la batu-
ta i la ploma i els seus amics, entre 
ells els intèrprets Anna Alarcón i 
Xavi Sáez. Miracle perquè va pas-
sar, el febrer passat, a un espai no 
teatral (el destinat al bar) de La Se-
ca-Espai Brossa i el boca-orella va 
créixer gràcies a l’elogi unànime.

AMOR DESPRÉS DE L’AMOR / Però els 
miracles no són gratuïts ni casu-
als. Sé de un lugar, el títol d’una can-

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Un okupa al Romea
‘Sé de un lugar’, revelació de la temporada passada, torna 
a la cartellera per representar-se al vestíbul de l’històric teatre

 Aquesta intimitat arriba a més 
amb dos intèrprets entregats al mà-
xim en una obra ja vista a Castelló i 
Osca, on es va estrenar la versió en 
espanyol. I que té en la seva agen-
da, després de desokupar el Romea 
l’11-N, places com Sevilla i Grana-
da. El miracle continua. H

çó d’un grup capital del rock anda-
lús com Triana que escoltava Mora-
les a casa seva de petit, intenta 
respondre amb un brillant text a 
una pregunta rotunda: ¿És possible 
l’amor després de l’amor? Resposta 
que persegueixen Simó i Béré, dos 
joves de 30 anys que es necessiten 
però que saben que ja no volen ni po-
den estar junts.
 Morales i els seus socis atrapen 
l’espectador, busquen la seva com-
plicitat, fent saltar pels aires les con-

vencions teatrals. Sé de un lugar «del 
defecte en fa virtut», diu Morales, i 
no es representa a la italiana, sobre 
un escenari, sinó ficant el públic a 
l’ull de l’huracà. Així era a La Seca 
i també al Romea, on l’obra ocupa-
rà el vestíbul, convertit en la sala de 
Simó, per on  es mou amb la seva ex-
nòvia entre els espectadors (uns 60) 
distribuïts en cadires per l’espai.
 Allò de la quarta paret no existeix 
en un muntatge que gairebé exigeix 
la implicació dels assistents. «Sem-
pre m’ha agradat el teatre com una 
experiència, sense la protecció de la 
platea. Busquem involucrar el pú-
blic i crear intimitat; una cosa fasci-
nant en el teatre», diu el director.

PETITA JOIA TEATRAL D’ÚLTIMA GENERACIÓ

Anna Alarcón i Xavi 
Sáez són la parella 
d’una gran obra 
generacional 
d’Iván Morales

33 Xavi Sáez (Simó), divendres passat, assegut al vestíbul del Romea.
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