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Pirotècnia visual per ‘Jacko’
CRÒNICA El Cirque du Soleil desplega la seva força al Sant Jordi

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA 

La poderosa factoria del Cirque du 
Soleil no ha escatimat mitjans en el 
seu homenatge al Rei del pop. Michael 
Jackson. The Immortal world tour va ater·
rar dimecres al Palau Sant Jordi (on 
serà fins diumenge) amb tota la seva 
artilleria visual, musical, coreogrà·
fica i acrobàtica. Les xifres en donen 
fe: 50 artistes –entre músics, balla·
rins i acròbates–; més de mil vestits i 
accessoris; 16 tràilers per traslladar 
tota la maquinària... 

 L’esperit i la veu de l’ídol –incor·
porada en mash-ups, remixes i nous 
arranjaments– guien un espectacle 
dirigit per Jamie King que encadena 
els èxits de l’artista (més de 30 can·
çons) amb l’embolcall d’un avassa·
llador desplegament tècnic i artís·
tic. El retorn del Cirque du Soleil al 
macroescenari de Montjuïc va tor·
nar, això sí, a constatar el que és pre·
visible: les seves produccions perden 
encant quan abandonen la carpa. 
Lost in the distance. Amb la distància, 
es dilueixen el virtuosisme acrobà·

tic i els detalls del sofisticat vestua·
rio i atrezzo marca de la casa. 
 Com a contrapartida, el xou (que 
prioritza les filigranes aèries) dóna 
ales a la pirotècnia visual, amb grans 
pantalles amb projeccions de l’ídol 
i sorprenents efectes lumínics. Im·
pacten les escenes en què els artistes 
apareixen amb una indumentària 
de 275 leds parpellejants que can·
viaven de color per evocar constel·
lacions i dibuixar coreografies. L’en·
granatge de plataformes i pantalles 
mòbils, fumaroles, vols acrobàtics, 
coloristes balls i els focs artificials de 
comiat van acompanyar un tribut a 
mida de l’homenatjat, omnipresent 
al llarg dels 100 minuts de funció. 
Ell –amb la seva veu, la seva música, 
els seus balls i el seu vestuari– és el 
protagonista.
 
ZOMBIS I RATPENATS / La festa va comen·
çar amb un megamix, l’obertura de 
les portes de Neverland (la mansió 
de l’ídol) i una  visita a la seva infàn·
cia amb els Jackson 5. En un in 
crescendo, es van recrear ambients fa·
brils –Dancing machine– i gangsterils 
–en una aconseguida escena al rit·
me de Smooth criminal i Dangerous, 
amb els pistolers penjats de fanals, 
entre altres cabrioles acrobàtiques i 
dansístiques–. Va acabar el primer 
acte amb el clímax de l’inevitable 
Thriller: desfilada de zombis embe·
nats i homes ratpenats volant. 

 Individualment, els aplaudi·
ments més forts se’ls van emportar 
el mim Mansour Abdessadok, bri·
llant mestre de cerimònies; la balla·
rina de pole dance Felix Cane i, molt 
especialment, el vietnamita Jean 
Sok, un habilidós breakdancer amb 
una sola cama.
 La nit va continuar amb títols 
com I just can’t stop loving you; i un me·
gamix amb Can you feel it, Billie Jean, 
Black or white, Beat it, They don’t care 
about us... L’emoció de la nit va arribar 
amb I’ll be there,  amb la veu i la imat·
ge del nen negre que va ser abans de 
la seva extravagant transformació. 
Grans cors vermells il·luminats van 
acompanyar la melodia en el qua·
dro més intimista i commovedor. 
Els decibels van tornar a disparar·se 
al tram final amb un Man in the mir-
ror que va fer aixecar l’entregat pú·
blic del Sant Jordi. Amb els nens in·
closos, que van demostrar la immor·
talitat de Michael Jackson. Un talent 
únic capaç de capti·
var generació rere 
generació. H

L’espectacular 
disseny tècnic 
apuntala el recorregut 
musical i coreogràfic 
per la seva trajectòria

33 Una contorsionista, en una imatge del tribut a Michael Jackson.
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Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat


