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Tothom és dels Backstreet Boys  
al Palau Sant Jordi 

estiguessin a l’altura, no de la me-
mòria, sinó del públic que els va re-
bre amb una cridòria d’aclaparado-
ra unanimitat. La resposta va ser 
automàtica, amb els altaveus dispa-
rant la música d’I wanna be with you 
mentre Nick Carter, AJ McLean, 
Howie Dorough, Brian Littrell i Ke-
vin Richardson cantaven i munta-
ven la coreografia al fons d’un esce-
nari immens, amb diferents nivells, 
una plataforma que pujava i baixa-
va, pantalles gegants i una part en 
forma de falca que s’endinsava en 
les primeres files de l’inevitable gol-
den circle. A tots cinc, 23 anys més 
grans de quan van publicar el pri-
mer disc, se’ls veia en bona forma, 
responent a la velocitat amb què 
anaven despatxant bombes pop 
com Get down (you’re the one for me) 
i Don’t want you back. En mitja hora 
ja havien cantat deu cançons, Bri-
an havia defensat el falset a Nobody 
else i Howie D havia desplegat el ca-
risma romàntic a Chateau, tots dos 
temes del disc DNA (2019). 

En un dels moments de pausa, 
Nick Carter va tirar de simpatia per 
adreçar-se al públic i preparar el 
terreny per a una breu interpretació 

de The way it was que va rematar 
cridant “I love you Spain”. El con-
cert entrava en el caliu de balades de 
baixos gruixuts i confeti com Sha-
pe of my heart, Drowning i una I’ll 
never break your heart d’eco soul 
que van cantar en castellà. A aques-
tes altures pel Sant Jordi havien vo-
lat globus, Kevin Richardson i AJ 
McLean havien xerrat de paelles i 
croquetes mentre feien un estriptis 
darrere d’una mena de mampara, i 
una projecció de fotos i vídeos havia 
recordat joventuts passades. Tot 
plegat sintonitzava amb un estat 
d’ànim desenfadat, sense donar-se 
més importància respectant el lli-
natge (quina pila de hits!) i exhibint-
se en les harmonies vocals en temes 
com No place. No masteguen les 
cançons, però el pacte és aquest: 
una trentena de cançons en poc 
menys de dues hores. Pacte més que 
justificat en un tram final vestits de 
blanc i fent evident la influència de 
Michael Jackson, el house i l’euro-
dance en la indefugible Everybody 
(Backstreet’s back), pòrtic d’un seg-
ment superballable rematat al final 
del bis amb Larger than life. Tothom 
va ser molt de BSB ahir.e

Els Backstreet Boys durant el xou que van oferir ahir al Palau Sant Jordi. MANOLO GARCÍA

Més de 15.000 persones enlairen el xou dels nord-americans
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L
a nostàlgia és poderosa 
quan activa el record 
d’una cosa gaudida inten-
sament i amb alegria. És 
aleshores quan la nostàl-

gia s’enlaira com a celebració, com 
va passar ahir amb els Backstreet 
Boys al Palau Sant Jordi, on es van 
aplegar més de 15.000 persones que 
havien pagat entre 61,5 i 117,5 euros. 
La majoria del públic de la que va ser 
una boy band imbatible fa vint anys 
segurament no pretenia reviure el 
passat, ni sentir-se com quan era 
adolescent, sinó viure des del pre-
sent una festa en què es canta, es ba-
lla, es crida i en cap cas es transmet 
la idea que qualsevol temps passat 
va ser millor. Ni un bri de melanco-
lia. Aquí no hi ha irredemptisme ge-
neracional, sinó ganes de celebrar la 
vida, la que va ser i la que és.  

Per aconseguir aquest clima 
d’hedonisme i complicitat era fona-
mental que els cinc Backstreet Boys 
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‘Dogville: un poble qualsevol’ TEATRE LLIURE 99 DE MAIG 

D
ogville era el poble on Lars von 
Trier va aixecar una història sobre 
la bondat i la maldat en una pel·lí-
cula tan original com premiada. 
Dogville era un poble imaginari 

dels Estats Units dels anys 30 i la segona part 
de la trilogia inconclusa del director danès so-
bre aquest país. El Dogville de Pau Miró i Síl-
via Munt té poc a veure amb aquell. És un Dog-
ville català. Un poble qualsevol, com diu el tí-
tol, de la Catalunya més o menys actual on Mi-
ró i Munt traslladen la història de la Grace 
(aquí Virgínia), una dona que fuig d’uns gàngs-
ters i a qui el poble acull per la mediació d’un 
pretès escriptor que veu l’oportunitat de fer un 
experiment social amb els seus conciutadans. 

En aquesta versió la protagonista és gairebé 
una adolescent, i no seria gens estrany pensar 
que ha marxat de casa per alguna rebequeria i 
no pel conflicte moral que hi havia en l’origi-
nal. Bruna Cusí pot ser una molt bona actriu 
(Goya a l’actriu revelació per Estiu 1993), però 
aquest no era un paper per a ella. Costa de veu-
re-la aixecant les caixes de begudes o traslladant 
les de tomàquets de l’hort. Costa pensar que pot 
ser mà d’obra barata per als habitants de Dogvi-
lle. I quan fa de mainadera, sembla més la ger-
mana gran que una dona que cuida un nen. Ai-
xò no impedeix que tingui el seu misteri.  

La versió de Miró i Munt manté, doncs, l’es-
quelet del relat de Von Trier, però amb prou 
canvis per convertir-se en una altra obra, en 
un drama rural construït amb un seguit de mi-
croescenes en un espai únic totalment realis-
ta (el bar d’un centre cívic) i fins i tot amb un 
final diferent que, al nostre entendre, salva la 
integritat moral de la protagonista. El camí 

des de la suposada bondat inicial 
dels vilatans i la deriva 

d’egoisme, ambició i cru-
eltat de tots plegats és 

esquemàtic, no hi ha 
progressió. No ajuda 
a la credibilitat una 
direcció d’actors me-
rament tècnica i, si bé 

les escenes separada-
ment poden tenir una 

certa tensió, no s’acaba 
traslladant al conjunt.e
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