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culturacultura i oci

Aptituds  
Més que una 
biografia, 
l’espectacle 
traça les 
habilitats de 
Leo Messi

PARÍS DEDICA UN CARRER A NEUS 
CATALÀ L’alcaldessa de París, Anne 
Hidalgo, inaugura avui a la capital francesa 
un carrer dedicat a Neus Català. Activista 
antifeixista catalana i supervivent del camp 
de Ravensbrück, Català va morir a l’edat de 
103 anys el 13 d’abril passat. El carrer que li 
dediquen està situat a la cruïlla del bulevard 
de Charonne i el carrer Vignoles. 

ÚLTIMS ESCULLS PER EXHUMAR 
FRANCO La setmana entrant, segons fonts 
pròximes al Suprem, es resoldran els tres 
recursos que van provocar la suspensió 
cautelar de l’exhumació de les restes de 
Franco al juny. Els recursos són del prior 
del Valle de los Caídos, la Fundación 
Nacional Francisco Franco i l’Asociación de 
Defensa del Valle de los Caídos.

hagut una investigació estètica més 
conscient que a Jo competeixo. 

Què és el que no hauríeu pogut fer 
sense l’aportació del productor? 
AArnau Vallvé: Les coses de sonori-
tat, perquè nosaltres fem servir 
molts elements que dominem rela-
tivament poc. Els sintetitzadors fa 
temps que els utilitzem però no en 
som experts. I tant el Jake com An-
drew Lappin, que ha fet la supervi-
sió de sintetitzadors, dominen més 
a l’hora de trobar els sons. I com que 
el Jake també és mesclador, quan 
busca un so ja està pensant en com 
es col·locarà això a la mescla. Ens 
ajuda a trobar un equilibri. 

¿Les cançons L’Adela i el marge i Els 
entusiasmats representen alhora el 
que era i el que és Manel? 
G.G.: L’Adela i el marge és una can-
çó més característica d’altres dis-
cos, però amb una estètica una mica 
diferent. Ens va costar acabar-la 
perquè estava plantejada com una 
cançó de guitarres acústiques dins 
d’un disc que no era acústic. I des-
prés, en lloc d’una guitarra acústica, 
vam posar-hi un busuqui. Potser el 
que la connecta més amb la resta del 
disc és el tractament de la veu, unes 

reverbs molt llargues que segur que 
no hauríem fet en el segon o tercer 
disc. I Els entusiasmats ens feia més 
por perquè en aquest joc amb estè-
tiques noves et planteges fins a quin 
punt estàs legitimat per utilitzar-
les, estàs fotent el ridícul o estàs 
apuntant-te a l’última moda. Per-
què l’última moda t’agrada i gaudei-
xes escoltant-la, però ¿fins a quin 
punt estàs legitimat per utilitzar-la? 
En aquest cas em tranquil·litzava 
que sigui una cançó molt narrativa, 
que sigui una cançó molt nostra: és 
un conte amb tornada.  

A Aquí tens el meu braç hi ha el vers 
“Rastreja les llacunes culturals”. 
Us heu sentit impostors? 
M.M: No, impostors no, però quan 
tempteges gèneres que no has fet 
mai hi ha el risc de no saber si vas dis-
fressat o ho integres bé en el que ets.  
G.G.: El pop té aquesta cosa de pico-
teig que, vulguis que no... Si anem 
pel món citant Verdaguer! [Riu.] 

¿A la cançó Per la bona gent no us 
feia por que la potència del sample 
d’Alenar de Maria del Mar Bonet 
eclipsés la resta del tema? 
G.G.: No, perquè la potència era po-
sitiva i ens anava a favor, encara que 
la melodia que se’t queda al cap més 
fàcilment és la de la Maria del Mar 
Bonet.  

La tornada ressignifica els versos 
d’amor d’Alenar. 
G.G.: Sí. Estàs preparant una cançó 
sobre què queda de la bondat darre-
re de la màscara de la bondat, i de 
sobte et trobes una frase perduda 
enmig de la Maria del Mar Bonet 
que parla sobre això de la bona gent 
i el diàleg funcionava molt bé.  
R.P.:  Fer això és difícil. Ho hem pro-
vat amb moltes cançons i no sempre 
funciona. 

Com és que en el disc nou hi ha tan-
tes cançons sobre el grup, o sobre 
el fet de fer música?  
G.G.: No era conscient que ho esta-
va fent tant. Parlar de l’ofici pot es-
gotar i pot arribar a ser pesat, ho en-
tenc. Potser en aquest sentit n’hi ha 
més del que hauria volgut, no ho 
tinc clar. El que de vegades passa és 
que no és tant que estic parlant de 
l’ofici com que estic parlant de mi. 
Aleshores, quan aquest parlar d’un 
mateix es transforma en fer can-
çons d’amor, no crida tant l’atenció 
perquè la disciplina pròpia del pop 
assumeix molt més fàcilment que hi 
hagi cançons d’amor.  

El cas més evident és Les estrelles, 
la versió que feu de Stars de Ja-
nis Ian. Reflecteix l’altra cara de 
l’ofici de la música, com cantava 
Héctor Lavoe a El cantante. 
G.G.: És una mena de subgènere que 
parla de la vida real darrere de la vi-
da imaginada de l’escenari.e

FRANCESC MELCION

‘Messi 10’ porta un déu del 
futbol a la carpa del circ 

ron–. Primer vam pensar que era 
una bogeria i després vam assu-
mir el repte”. Sobre l’estrena a 
Barcelona, ho van tenir clar de 
seguida: “És on Leo Messi ha des-
envolupat la seva carrera i Espa-
nya és el nostre segon millor 
mercat després dels Estats 
Units”.  

Messi 10, que ha trigat dos 
anys a prendre forma, no s’ha 
d’entendre com una biografia 
(tot i que hi apareix la seva famí-
lia, a petició del jugador), sinó 
com un repàs a les aptituds es-
portives d’un jugador d’elit, que 
al capdavall no s’allunyen gaire 
de les dels acròbates. “En el circ 
també treballem amb l’energia i 
l’esforç; en aquest sentit el món 
del futbol encaixa amb el del 
circ”. De fet, el coreògraf i balla-
rí català Cesc Gelabert ja va ex-
plorar el món del futbol des de la 
dansa en Foot-ball, estrenat el 
2015 al TNC.  

En Messi 10 es despleguen una 
sèrie de quadres acrobàtics en un 
escenari que imita un estadi de 
futbol amb dues enormes panta-
lles LED. El protagonista és 
l’acròbata que en aquell moment 
porta la samarreta amb el 10. 
“Qui la porta és qui és capaç de 
donar el millor de si mateix i de 
fer tot el que vulgui”, aclareix 
Mukhtar. Per injectar més emo-
ció a l’espectacle, en cada funció 
es premiarà el “Messi del dia” 
amb un joc interactiu que perme-
trà “viure l’experiència de ser 
Messi 24 hores”.e

Un moment de l’espectacle Messi 10 durant la presentació a la premsa d’ahir. MARC ROVIRA

El Cirque du Soleil estrena a Barcelona el nou xou

En un xou exclusiu per a la premsa 
(prop d’un centenar de periodistes 
convocats) es va presentar ahir el 
nou muntatge del Cirque du Soleil, 
Messi 10, que s’estrenarà al Parc del 
Fòrum de Barcelona el dijous 10 
d’octubre. El muntatge posa l’accent 
sobre les capacitats i habilitats que 
han projectat el jugador argentí a 
l’estratosfera futbolística. “Volem 
que l’espectador entengui què és ser 
Leo Messi”, va dir Charles Joron, el 
productor executiu. Messi 10 estu-
dia el regat de l’argentí, el seu es-
print, el seu entrenament, la quanti-
tat de gols... Tot plegat amb un mis-
satge clar: “No importa quants cops 
caiguis, el més important és alçar-te 
i continuar endavant”, va argumen-
tar Mukhtar O.S. Mukhtar, escriptor 
i director de l’espectacle.  

Nou concepte esportiu 

L’equip del Cirque du Soleil ha tre-
ballat en el món de la música, amb 
xous dedicats a Michael Jackson i 
els Beatles; en el del cinema, amb 
l’adaptació del film Avatar, o bé en 
musicals que han presentat a Nova 
York i Hamburg. Va ser arran d’una 
proposta de PopArt Music, un grup 
empresarial de capitals argentins, 
que van acceptar fer una incursió en 
el món de l’esport. “No en sabíem 
gaire, de futbol, perquè al Canadà 
som més d’hoquei, i era la primera 
vegada que treballàvem amb una 
llegenda viva en actiu –explica Jo-
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