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E
ls aficionats a Mi-
chael Jackson i els
incondicionals del
Cirque du Soleil tin-
dran cinc dies de ple-

na felicitat si s’acosten al Palau
Sant Jordi: hi podran veure i sen-
tir finalment en directe un episo-
di de Michael Jackson. The In-
mortal Tour, que ve a ser un es-
pectacular i respectuós homenat-
ge a l’obra i figura de la desapare-
guda icona del pop. En la que és
la seva darrera parada europea
abans de tornar als Estats Units
–van sortir deMont-real a recór-
rermón i ara s’instal·laran defini-
tivament a l’hotel Mandalay Bay
de Las Vegas–, la troupe engega
aquesta nit (21.30 h) a l’espai de
Montjuïc la seva estada barcelo-
nina, que es prolongarà fins diu-
menge amb idèntic horari (ex-
cepte dissabte, amb dues fun-
cions, a les 17.30 i 21.30, i diumen-
ge, a les 19.30).
Sintèticament, la peça està es-

crita i dirigida per Jamie King
i inclou el treball i habilitats de
64 ballarins, acròbates i músics

de diferents llocs del planeta. El
muntatge del Cirque du Soleil
(que a la seva llista de muntatges
anteriors ja en té de dedicats als
Beatles i a Elvis Presley) va ater-
rar en terres europees el 12 d’oc-
tubre de l’any passat amb una sè-
rie de funcions a l’O2 Arena de
Londres, el mateix espai on Mi-
chael Jackson tenia previst esce-
nificar el seu retorn al món del
pop en directe amb cinquanta
concerts, projecte que es va vola-
tilitzar quan va morir sobtada-
ment el 25 de juny del 2009 per
una sobredosi d’anestèsics men-
tre assajava a Los Angeles el
come back. D’aquella estrena eu-
ropea es van poder constatar dos
extrems: que es tracta d’un espec-
tacle que arribava amb prou ro-
datge per mig món i, d’altra ban-
da, que es podia apreciar un ac-

cent més important en els aspec-
tes més musicals i coreografico-
musicals que en altres ingre-
dients més típics del Cirque. A
l’hora de la veritat, tanmateix, el
públic sortia tan entusiasmat per

les impecables piruetes dels acrò-
bates com per les evolucions de
ballarins, músics i coristes.
Del primer apartat, més Cir-

que du Soleil, en destaquen fili-
granes aèries sobre teles, acrobà-

cies japoneses al so de Jam, una
sorprenent exhibició de pole dan-
ce que du a terme el ballarí Félix
Canementre sona Smooth crimi-
nal, una abracadabrant sessió
d’un gimnasta oriental coix pen-
jant-se de forma inversemblant
amb les seves crosses o les extra-
ordinàries evolucions del ballarí
francès Salah Benlemqawanssa,
que fa les funcions de mestre de
cerimònies i es mostra com un
consumat break dancer. Pel que
fa a l’apartat més directament
musical, la garantia de la funció
és gairebé total si es té en comp-
te que Greg Phillinganes és el
director musical de tot l’espec-
tacle: brillant teclista i luxosa mà
dreta de Quincy Jones quan
aquest va esdevenir el productor
de Michael Jackson i el va con-
vertir en el rei del pop amb

gloriosos discos com Thriller o
Bad. Phillinganes s’ha encarre-
gat d’adaptar el voluminós reper-
tori de tota la carrera de Jacko
des que era un integrant més
dels Jackson 5 als mil·limetrats
dibuixos coreogràfics, dirigeix
una àmplia banda que s’oculta a
les ombres de l’escenari i, sobre-
tot, omple de groove inconfusi-
ble i infecciós tota la vetllada.
El tambè brillant Travis Pay-

ne, autèntic responsable de l’acla-
parador desplegament coreogrà-
fic del muntatge, comentava en
aquella estrena europea que la gi-
ra és “per damunt de tot, una ce-
lebració del treball i de l’art de
Michael Jackson, però també
brinda una imatge completa de
l’estrella, amb la seva infantesa,
la seva inqüestionable solitud i el
seu patiment”.c

Música que entra pels ulls. Els diferents quadres coreogràfics que il·lustren cançons específiques o meddleys temàtics
enfatitzen els aspectes més cinematogràfics i videogràfics de l’univers de Michael Jackson

CIRQUE DU SOLEIL

Al llarg de gairebé
dues hores, ballarins,
músics i acròbates
donen vida a seixanta
cançons o fragments

Finalitza a Barcelona la gira europea del muntatge dedicat al rei del pop

INTRODUCCIÓ
L’espectacle té una durada
d’unes dues hores, incloent
un descans d’un quart d’ho-
ra. Durant el xou s’interpre-
ten totalment o parcialment
seixanta cançons. L’arrenca-
da és un megamix que in-
clou Dirty Diana, Get on
the floor, PYT, Heartbrea-
ker, Blood on the ball floor o
Rock with you

PRIMERA PART
Diferents coreografies cen-
trades en la seva infantesa,
en una màquina del ball (al
ritme de Blame it on the
boogie), en l’ambient gangs-
teril (This place hotel,
Smooth criminal i Dange-
rous), al món del mim,
als Jackson 5 o a la Scary
Story (amb cançons com,
entre d’altres, Thriller)

SEGONA PART
La segona part de la vetlla-
da consisteix en una succes-
sió de temes individuals
coreografiats amb o sense
acrobàcies, com a You are
not alone/I just can’t stop
loving you (que inclou la
versió castellana Todo mi
amor eres tú), així com un
Immortal Megamix (Can
you feel it, Don’t stop ’til you
get enough, Billie Jean,
Black or white, Beat it,
They don’t care about us
i I’ll be there)

FINAL
La vetllada s’acaba amb
l’espectacular coreografia
de Man in the mirror i amb
els acords esvaint-se de
Remember the time i Bad

El Cirque du Soleil presenta al Palau Sant Jordi el seu homenatge aMichael Jackson

‘Jacko’espectacular
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L’IMMORTAL
El xou
pas a pas


