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ElCirquedu
Soleil aixecaun
estadi al Fòrum
Una enorme nau estrenarà mundialment
a l’octubre l’espectacle del circ sobreMessi

JUSTO BARRANCO

Barcelona

E
l Cirque du Soleil
torna a Barcelona
com no ho havia fet
mai. Lamítica com-
panyia va aterrar
fa 21 anys a la ca-

pital catalana amb Alegria, un
muntatge de melodia enganxosa
quevaserl’inicid’unidil·lientreels
barcelonins i la companyia quebe-
quesa. I dues dècades més tard, el
Cirque du Soleil, el màxim símbol
del circ contemporani a tot elmón,
no només presenta un nou espec-
tacle a la ciutat sinó que, amés, l’hi
estrena.
Serà el 10 d’octubre al parc del

Fòrum, i el títol sembla a priori un
gol segur:Messi10byCirqueduSo-
leil. Es tracta d’unmuntatge inspi-
rat en el genial jugador blaugrana,
en els seus valors i en el món del
futbol ide l’esport,queesdesenvo-
luparà en unes enormes instal·la-
cions–enaquestsmomentsencara

Cultura
Un desembarcament exclusiu a Barcelona

enconstrucció–queesvanpresen-
tarahir.
I el primer que crida l’atenció a

l’esplanadadelFòrumons’assenta
el nou espectacle és que aquesta
vegadanohi hauna gegantina car-
pa de circ, sinó que s’hi ha erigit
una enorme nau rectangular de
17 metres d’alçària, una mena
d’hangar blanc i misteriós a l’inte-
rior del qual s’aixeca un escenari
longitudinal –de41metres de llarg
per14d’ample–querecorrelanaui
quetéduesimmensesgrades–amb
capacitat per a 3.000espectadors–
enfrontades, situades a banda i
banda de l’escenari, com si es trac-
tés de les aficions rivals d’un partit
de futbol que vociferen i celebren
els seus respectius equips. Això sí,
el terrad’aquestcampdefutbol re-
imaginat és blau. Per fer-lo dife-
rent, perquè, segons va explicar
ahireldirectordeproducció,Tyler
Davidson,ésunespectaclesobreel
futbol, sobre l’esperit del futbol
global interpretat pel Cirque du
Soleil, però nopas unpartit de fut-
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MANÉ ESPINOSA

#tuitsdecultura
@Sanjosexmusic
Sanjosex Músic

Avui he llegit ‘Contraban’, d’en
Josep Pla. Quina meravella.

@josecvales
José C. Vales Escriptor

Por lo visto, hay un concurso musi-
cal en la tele y los miembros del
jurado son Bisbal yMelendi.

@rosaliavt
R O S A L Í A Cantant

Cuando el/la que te gusta te deja en
leído y vas combinando apps para
abrirle y no perder del todo la dig-
nidad.

@tinavalles_
Tina Vallès Escriptora

Els que teniu adolescents a prop, el
v. PIRAR segueix actiu? El fan
anar? Gràcies.

TENIUMÉS INFORMACIÓ SOBRE
L’ESPECTACLE MESSI10 ALWEB
www.lavanguardia.com

Josep Maria
Ruiz Simon

El poder
de l’odi

Els estudis sobreMaquiavel han tendit
a menystenir la importància que el
pensador florentí donava a l’odi coma
factorpolític.Arabé,aquestsentiment

ocupaun llocmolt rellevant aEl príncep, en què
l’odi dels governats s’identifica com una de les
causesprincipalsde lapèrduadelpoderdelsgo-
vernants, i enquès’ofereixalspríncepsoalsque
aspiren a ser-ho una sèrie de consells per evitar
despertar-lo. Atès que, com ja va indicar Spino-
za,eldiscursquesesubministraenaquestaobra
és un discurs tècnic que serveix tant per ense-
nyar als prínceps els procediments per mitjà
dels quals podenadquirir i consolidar el seupo-
der comper ensenyar als qui els volen enderro-
carcomse’lspodentreuredeldamunt,espotar-
ribaraconsiderarMaquiavelcomunteòricdela
política de l’odi. I és des d’aquesta perspectiva
queWilliamW.Sokoloff l’interpreta aConfron-
tational citizenship: reflections on hatred, rage,
revolution, andrevolt (SunnyPress, 2017).
Sokoloff,quesesituaal’ombradelpensament

postmarxistadeLaclau,Mouffe,Rancière,Bali-
bar i companyia, en aquest llibre porta a terme
explícitament una defensa desinhibida de l’odi
polític contra les elits com a element dominant
de la “ciutadania confrontacional” sobre la qual
teoritza.I faanardebracet la lecturadeMaquia-
vel amb la interpretació d’experiències moder-
nescomaraladelsindignatsdel15-MoOccuppy
Wall Street, que presenta comunamobilització
exitosa d’aquest odi i com un exemple de les

pràctiques polítiques extrainstitucionals que es
basen en l’antagonisme i volen promoure una
realitatmésjustaalmarged’unesformesinstitu-
cionalitzadesdeferpolítica,quen’obstruirienel
sorgiment. Sokoloff, en definitiva, construeix la
imatge d’unMaquiavel populista que, en elmu-
seu imaginari del maquiavel·lisme, s’afegeix,
d’acord amb l’esperit del temps, alsMaquiavels
absolutistes, liberals, demòcrates, cesaristes i
gramsciansqueenshaanatoferint lahistòria.
Potser perquè la defensa de l’odi polític és un

camppledemines, l’autordeConfrontationalci-
tizenship distingeix diligentment la seva teoria
maquiavel·liana sobre la política basada en l’odi
popular contra leselitsdeconcepcionsodoctri-
nes, com les de Carl Schmitt o l’ideòleg del xoc
de les civilitzacions SamuelHuntington, enquè
l’úspolíticde l’odi tindria comaobjectiu l’adhe-
sió emocional de la ciutadania a l’statu quo i, en
conseqüència, la consolidació o l’enfortiment
delpoderdelspoderosos.Sobreelpaper, aques-
tadistinciósemblamoltclara.Enelmónreal,pe-
rò, lesdiferènciestendeixenaesborrar-se.Sidel
que es tracta, com aEl príncep deMaquiavel, és
d’obtenirodeconsolidarodenoperdreelpoder,
es pot constatar l’existència, tant en el passat
comenelpresent,deprocessosenquèelresultat
delaconfrontaciónohaestatl’apariciód’unare-
alitatpolíticamésbonaomés justa, sinóelman-
tenimentdelpoderperpartd’uneselitsque jael
tenieniquehansabutmobilitzariusarestratègi-
cament l’odi popular contra altres poders a fi de
noperdre’l operprocuraraugmentar-lo.

L’odi dels governats s’identifica
com una de les causes principals
de la pèrdua del poder
dels governants

bol. I sobre aquest escenari blau hi
haurà101pilotes,algunesd’esfèriques,
comlesnormals,peròd’altresqueaca-
baransentmésquesorprenents.
Aquestes instal·lacions elefantines

han arribatmitjançant 23 contenidors
marítimsprocedents de la seudelCir-
que du Soleil a Mont-real, on fa dos
anys que creen aquest espectacle, que
uniràelsmonsdelcircidelfutbol, ique
comptarà fins i tot amb una jugadora
professional en escena. A l’estadi de
futbol reimaginat hi haurà dues enor-
mespantallesdeduestonescadascuna
queensenyaranMessi i imatgesenquè
s’han inspiratperexplicar lahistòria. I
suspesa de la coberta de l’hangar ja hi
haunaenormegraellade23tonesamb
centenars de focus, aparells de so i
efectesespecials.Totelquecalperquè
Messi10byCirqueduSoleilconstrueixi
un espectacle que pretén ser divertit,
sorprenent i inspirador. I que tindrà

duesparts... de45minutscadauna.En
aquesta obra no hi ha unMessi, un 10,
“sinó que tots els artistes que estan en
escena el representen, perquè són la
millorversiód’ellsmateixos”.
MatíasLoizaga, productor executiu

d’aquest espectacle que uneix el Cir-
queduSoleilamblacompanyiaargen-
tina Popart Music i amb Sony Music,
assenyalaqueLeoMessi“esfiltraatra-
vésdelxou,ésunmuntatgedecelebra-
ciódelmóndel futbol a travésde la se-
va figura, un xou inspirador que enar-
boraels valorsdel futbol, la feinadura,
tot el quecal ferper ser algúcomMes-
si. Nohi ha imitadors deMessi, que és
present de diferents formes en aquest
espectacle interactiu en què les dues
tribunes celebren la rivalitat del món
delfutbolienquèesconvidaelpública
participar-hi”. Per exemple, assenya-
la, amb elMessi del dia, “que és un es-

pectador que ha arribat unes hores
abansa les instal·lacions ihaparticipat
en l’experiència Messi10 Challenge
LaLiga, un parc interactiu muntat al
costatdelgranhangarencincenvelats
que tenen cadascun un desafiament
diferent,desdegolsdecapaunaexpe-
riència de realitat virtual o un llança-
ment de penal a un porter robot. Qui
méspunts acumulaéselMessideldia,
unaexperiènciaperagrans ipetits”.
Loizagaassenyalaqueal’obrahihau-

rà molt d’humor –fins i tot un pallasso
de Figueres, Mateo Amieva–, i que la
música hi tindrà un papermolt impor-
tant, amb temes de Pharrell Williams,
Rosalía, White Stripes –Seven Nation
Army– o Los Fabulosos Cadillacs i el
seuMatador,amésdetemesde“laplay-
list deMessi”, que, reconeix, encara no
havistelresultatfinalperquèfatresset-
manesvanacabar laprimera rodad’as-
sajos a Mont-real. Això sí, destaca que
“en Leo ha participat en la creació del
guió i dels números. Vam tenir reu-
nions, va donar el seu feedback i el seu
parer, i va fer un parell de peticions”. I
sobre la triadeMessi i nopasd’unaltre
jugador per crear l’espectacle, diu que
“és indiscutiblequeéselmillor jugador
del món, i hem trobat en ell no només
èxits futbolístics sinó feina dura, supe-
ració i valors queel fanúnic, comara la
bona persona que és, a més del suport
que ha rebut de la seva família, que ha
estat una de les coses que volia que es
veiessinreflectidesal’obra:queésquiés
gràciesalsuportfamiliar”.c

UN ESPECTACLE AMB ESTRELLA

Messihaparticipaten
elprocéscreatiu iha
demanatqueesreflecteixi
elsuportdelasevafamília

LA TRIA DE L’ASTRE

“És elmillor jugador;
representa la feina dura
i la superació, i amés
és bona persona”

UN MUNTATGE COLOSSAL

La gegantina instal·lació
del Fòrumha arribat
des deMont-real en
23 contenidorsmarítims

En construcció
Una imatge d’ahir de les
imparables tasques al Fòrum
del nou xou del Cirque du Soleil

ELMUNTATGE
•Aquestmuntatgeúnicvacomençara
principisdelmesd’agostamb
eldesembarcamentaBarcelonade
23contenidorsmarítimsprocedents
delaSeuInternacionaldelCirquedu
SoleilaMont-real(Canadà),ons’ha
estatcreantelxouelsúltims2anys.

•Durant3setmaness’hantransportat
perviamarítima267tonesd’equipa-
ment(equipstècnics,vestuari,
utillatgeiequipamentacrobàtic,
entred’altres)perconstruiraquest
colossal i innovadormuntatge.

•Messi10 té84treballadorsengirade
19països, incloent-hi47artistesen
escena.

•Cadadiahiparticipenmésde100
tècnics,60delsqualssónprofessio-
nals locals(soldadors, riggers, fusters,
electricistes).

L’ESCENARI
•PerprimeravegadaelCirqueduSoleil
dissenyaunescenaridiferentambun
formatexclusiu i innovador:un
estadidefutbolreimaginat.

•L’estructuraescènica,quefa41
metresdellargper14d’ample,va
serdissenyadapelCirqueduSoleilal
CanadàimanufacturadaaBèlgica.

•Elpúblicsesituaràenduesgrades,
unaacadabandadel’escenari,cosa
queprovocaràla interaccióamb
l’espectacle i fomentaràlasensació
decelebració i rivalitatqueesviu
durantelspartitsdefutbol.

LATECNOLOGIA
•L’últimatecnologiaestaràmolt
presentdurant l’espectaclegràciesa
unaimpressionantgraelladellums,
unpotentsoimúltipleselements
mòbils iaudiovisuals.

•Messi10 té2pantallesd’altadefinició
igransdimensions(de2tonesdepes
cadauna),quefan2,4metresd’alt
per11dellarg. Lespantallestindran
mésde1.25milionsdepíxelsd’alta
brillantor idiferentsaccessorisd’il·lu-
minació ialtresefectesespecials.

•Entotal, l’espectacletémésde200
quilòmetresdecable.

L’ESPAI

•ElnouxoudelCirqueduSoleiles
presentaràalparcdelFòrumenun
formatespectacular:unrecinte
mòbilquefa65metresdellargper
60d’ample ienelseupuntmésalt
arribaals17metresd’alçària.

•ElcolossalespaiqueacullMessi10
podriacontenir l’aiguade27piscines
olímpiques.

‘MESSI10’ABARCELONA

•Barcelonahaestatescollidacomla
primeraciutatdelmóni l’únicaa
Espanyaonespresentaràelnou
espectacledelCirqueduSoleil.

•DurantelasevaestadaaBarcelona
escontractaranmésde100perso-
nes,entretècnics,acomodadors,
seguretat, taquilles ibars.

•Laciutadellaconstruïdaperal’espec-
tacleabraçauns40.000m².El
recintealparcdelFòrumacollirà
l’estadimòbilonesgaudiràde
l’espectacle idel’atraccióMessi10
ChallengeLaLiga.

Unmuntatge amb
xifres superlatives
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