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U2 fa un brillant repàs a la seva història 

molt corejada Vertigo, que va ser in-
troduïda per les paraules “Aquesta 
no és una nit de dilluns, és una nit 
de divendres”. 

I, seguidament, nou retorn al pas-
sat amb una demolidora I will follow, 
culminat amb un “Bona nit, Barce-
lona” i un llarg discurs en anglès de 
Bono sobre les bondats d’aquesta 
ciutat “que estima els artistes”, i que 
va servir per introduir un altre te-
ma nou, Iris (Hold me close), dedicat 
a la seva difunta mare. Les pantalles 
gegants penjades damunt la llarguís-
sima passarel·la que unia els dos es-
cenaris mostraven imatges antigues 
de la seva família barrejades amb 
constel·lacions del cel.  

Molt més espectacular va ser 
l’efecte òptic de Bono passejant pel 

carrer de la seva infància, al tema 
Cedarwood road, quan en realitat ho 
feia entre les passarel·les situades 
a uns metres d’alçada que aguanta-
ven les mateixes pantalles. 

Una convincent recreació del 
clàssic Sunday Bloody Sunday va do-
nar pas a un dels seus millors temes 
nous, Raised by wolves. Aquesta pri-
mera part de l’actuació la va con-
cloure una efectiva Until the end of 
the world, seguida d’una sorprenent 
gravació en clau electrònica de The 
fly, farcida de curiosos missatges 
polítics sobreimpressionats a les 
pantalles. 

Amb una discotequera Even bet-
ter than the real thing van fer el tràn-
sit a l’escenari petit. I en una molt 
funky Mysterious ways va pujar una 

noia veneçolana a ballar, i a gravar 
amb un mòbil connectat a les pan-
talles una descafeïnada Elevation. 
Millor va sonar la versió acústica de 
The sweetest thing i unes Every bre-
aking wave i October al piano. 

La rauxa més rockera va tornar 
amb Bullet the blue sky, altre cop a 
l’escenari gran, que va permetre el 
lluïment de The Edge a les sis cor-
des, amb un Bono histriònic cri-
dant proclames amb un altaveu. 
Zooropa va servir per fer aparèixer 
el drama dels refugiats i per intro-
duir la traca final de hits: Where the 
streets have no name, Pride (in the 
name of love) i With or without you, 
com no podia ser de cap altra ma-
nera. U2 ho van tornar a brodar, 
una vegada més.e

Els irlandesos enlluernen visualment i musicalment en el primer dels seus quatre concerts al Sant Jordi
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Colossals 
Les pantalles 
gegants en 
suspensió 
són una  
peça clau de 
l’espectacle

Crònica

Fa més de dues dècades 
que U2 ofereixen gires 
amb muntatges especta-
culars. Com l’innovador 
Zoo TV Tour, que el maig 

del 1992 va omplir dues nits aquest 
mateix Palau Sant Jordi, en el seu 
debut a Barcelona. Com l’impressi-
onant PopMart Tour el setembre 
del 1997 a l’Estadi Olímpic Lluís 
Companys. O com el més recent i no 
menys colossal U2 360º Tour, que 
va iniciar la seva gira mundial al 
Camp Nou, el juny del 2009. En 
aquesta ocasió els irlandesos han 
volgut aproximar-se als seus fans i 
han renunciat a tocar en estadis, pe-
rò això no equival a abandonar la se-
va capacitat per sorprendre. S’ha de 
reconèixer que la seva nova propos-
ta escènica, que contraposa la inno-
cència dels seus orígens amb l’expe-
riència de la seva trajectòria, torna 
a ser visualment aclaparadora, alho-
ra que configura un molt lluït repàs 
a la seva carrera musical. 

De la innocència a l’experiència 
Amb un retard de vint-i-cinc mi-
nuts sobre l’hora prevista, el xou va 
començar amb un tema nou (prèvia 
introducció sonora del People have 
the power, de Patti Smith): The mi-
racle (of Joey Ramone). Sota una 
gran bombeta de llum tènue que 
simbolitzava el seu primer local 
d’assaig, un Bono tenyit de ros i en 
bona forma vocal va entonar a cap-
pella l’èpica tornada de la cançó, un 
homenatge al desaparegut guitar-
rista dels Ramones. El segon tema 
de la nit va sonar bastant millor: 
una recuperació rockera dels seus 
orígens, The Electric Co. Més irre-
gular va ser la interpretació d’una 
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Ingmar Bergman convertit 
en teatre de tresillo

conyugal, ha exhaurit les entrades 
per a tots els dies a Barcelona. 

 La funció, dirigida per la gran 
actriu Norma Aleandro i interpre-
tada pel popular Ricardo Darín i 
Érica Rivas, té l’estructura de la 
versió teatral que el mateix direc-
tor suec va fer d’un títol que primer 
va ser una sèrie de televisió i des-
prés un llargmetratge. Fins i tot se-
gurament hi ha bona part del text. 
Però del que segur que no en queda 
res és de l’esperit i tractament dra-
màtic que va convertir la pel·lícu-
la en una de les més preuades del 
director. La cirurgia dramàtica 
d’aquesta operació, totalment legí-

laritat de l’estrella del cinema ar-
gentí i una producció que podríem 
titllar d’austera, per despullada, o 
directament pobra. 

 La historia és la mateixa. La 
d’una parella burgesa acomodada 
amb dues filles i una relació nor-
mal, aparentment bona, que tenen 
problemes al llit. La relació es de-
grada i la violència psicològica i fí-
sica i el dolor del trencament mar-
quen les seves vides. Però d’això 
no hi ha res, entre la parella argen-
tina, amb un Darín poc entregat i 
una Érica Rivas mal dirigida, que 
semblen enfrontar-se amb pisto-
les de plàstic que disparen aigua. 
Una funció superficial amb un fi-
nal ridícul, sense cap veritat que 
colpeixi, però, això sí, farcit de 
gags verbals per distreure l’espec-
tador, que acaba dret aplaudint els 
intèrprets.e 

Ricardo Darín i Érica Rivas protagonitzen un drama 
descafeïnat. COMEDIA

Bono, molt expressiu durant el concert, ruixant amb aigua el públic des de l’escenari petit. CRISTINA CALDERER
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‘Escenas de la vida conyugal’  
TEATRE TÍVOLI 33 D’OCTUBRE 

És possible que si Ingmar 
Bergman aixequés el cap 
i veiés la versió que es 
presenta al Tívoli de Se-
crets d’un matrimoni es 

volgués tornar a morir. Tot i que els 
seus hereus estarien contents: l’es-
pectacle, titulat Escenas de la vida 
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tima, converteix el que era una mi-
rada dura, freda, una radiografia 
psicològica del matrimoni, una re-
flexió sobre l’amor i el pas del 
temps, en una comèdia de tresillo, 
un teatre de bulevard destinat a en-
tretenir, que s’aguanta per la popu-


