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expliquen que una vaga de
tècnics les obliga a suspen-
dre la funció... O a provar de
fer-la espavilant-se com pu-
guin, alhora que exposen
l’origen de la idea i el procés
de creació col·lectiva durant

no en tinc més referents
que l’obra de teatre que han
creat les mateixes actrius de
la companyia gironina Men-
tidera Teatre amb l’ajut del
dramaturg figuerenc Àngel
Burgas i que es presenta a
la Muntaner sota la provec-
ta batuta de Rosa M. Sardà.
Hi ha un inici dels que li
agraden a Dario Fo: comen-
çar com si no comencés. Les
intèrprets, consternades,

Petó públic
D’Àngel Burgas.Dir.: R.M. Sardà.
Sala Muntaner, 5 de març

Petó públic és una en-
ginyosa invectiva
contra els rings televi-

sius que colpegen el vora-
viu més truculent de la con-
dició humana. Diuen que
parteix d’un fet real, però jo
que no veig aquesta mena
d’immundícia audiovisual

Crítica teatre

Boxa mediàtica

FrancescMassip

els assajos. El pinyol de la
peça és el cas de la noia que
va córrer a besar, mentre
agonitzava, l’anomenat “as-
sassí de la fàbrica”, que,
després de carregar-se la
dona i dos treballadors més,
es va suïcidar. Sospitosa de
complicitat, va ser interna-
da, mentre la seva germana
treia profit del cas passe-
jant-se per aquesta fira de
vanitats o parada de mons-

tres que són certs platós de
TV. Tothom prova d’obtenir
beneficis a costa del sofri-
ment de la suposada vícti-
ma que incorpora Meritxell
Yanes amb frescor i versati-
litat, perquè també incorpo-
ra altres papers, particular-
ment l’agressiva entrevista-
dora mediàtica que furga en
les interioritats més baixes.
Cristina Cervià fa de germa-
na aprofitada enderiada a

perllongar el cas per seguir
munyint els mitjans; però
alhora incorpora l’actriu
que prepara el muntatge
sobre el fet, una singular
autoreferència metateatral
que afecta la resta d’intèr-
prets. Isabel Rocatti encar-
na l’amiga i confident de la
protagonista i l’editora
d’unes memòries prefabri-
cades. Tres bones actrius i
un text passadoret.

L’inici és dels que
agraden a Dario
Fo: començar com
si no comencés

“Farem
una producció
que ningú no
ha vist mai”,
avisa The Edge

EstrenaalCampNou
La banda irlandesa U2 engegarà la gira mundial 360º a Barcelona el 30 de juny
amb un espectacle que comptarà amb un escenari central i entrades a 30 euros

A.G.
BARCELONA

La banda U2 es manté fidel
a Barcelona i ha triat el
Camp Nou per donar el tret
de sortida a la gira de pre-
sentació del seu 12è disc,
No line on the horizon. Se-
rà en un únic concert, el 30
de juny, i no en dos com
s’havia especulat fins ara.
La gira es dirà U2360º per
culpa de l’escenari circular
que se situarà al mig de l’es-
tadi i que oferirà una vista
total de la banda, des de
tots els angles.

El guitarrista The Edge
va advertir a la revista
nord-americana Billboard,
que es la que va donar l’ex-
clusiva, que el seu xou serà

totalment diferent al que
s’ha vist fins ara en el món
del pop-rock. “Farem una
producció que ningú no ha
vist mai, i això és una cosa
increïble que s’ha de dir.
Per altra banda, com a U2
això realment ens fa pros-

perar i obrir-nos nous ca-
mins. És emocionant”.
The Edge va afegir que el
nou àlbum funcionarà
molt bé en directe amb el
format revolucionari de
concert que estrenaran a
Barcelona.

El mànager de la banda,
Paul McGuinness, va dei-
xar clar que el grup liderat
per Bono treu el millor d’ell
mateix quan està “envoltat
pel seu públic”. Una mane-
ra d’aconseguir omplir ca-
da concert serà la nova po-
lítica de venda d’entrades
que practicarà la promoto-
ra Live Nation. Segons
McGuinness, els tiquets
seran una mica més cars i
una mica més barats que
en ocasions anteriors. Hi

haurà 10.000 entrades (les
localitats properes a l’esce-
nari) a 30 euros, i les més
cares s’enfilaran als 95
euros. S’espera que es po-
sin a la venda a mitjans de
març. El Barça es reserva-
rà una part de les entrades
i haurà d’aixecar la gespa
de l’estadi per instal·lar l’es-
cenari circular de la banda.
Encara no se sap quins
seran els seus teloners a la
capital catalana, però s’es-
tà parlant de Kaiser Chiefs,
Black Eyed Peas, Glasve-
gas, Elbow o Snow Patrol.

Els U2 seran a Europa
fins al 22 d’agost, amb xous
a les principals capitals
continentals i un especial
èmfasi a les Illes Britàni-
ques. A partir del 12 de se-

tembre desembarcaran als
Estats Units i esperen que-
dar-s’hi fins al 28 d’octu-
bre. La gira U2360º estarà
en marxa fins a la tardor
del 2010, amb la qual cosa
els U2 esperen convertir-la
en la més lucrativa de la
història.

Deu números 1
Amb Vertigo, que va pas-
sar per Barcelona el 2005,
ja van recollir 389 milions
de dòlars i va ser la segona
gira més sucosa de la his-
tòria després de la Bigger
Bang dels Rolling Stones.
Amb No line on the hori-
zon, els irlandesos, preci-
sament, han agafat els an-
glesos en aconseguir situ-
ar el disc com el seu desè

número 1 de les llistes bri-
tàniques. Amb deu discos
que han pujat fins al cap-
damunt dels més venuts
només hi ha Madonna.
Encara els queda una
mica per arribar als quin-
ze d’Elvis Presley, però no
tant per igualar els onze
dels Beatles.

El nou disc dels irlande-
sos, tanmateix, no està
acomplint les expectatives
creades. El dia del seu llan-
çament al Regne Unit, el 2
de març, se’n van vendre
65.000 còpies, la meitat
del que van aconseguir
Take That amb The circus
(133.000 còpies) el passat
desembre, o Coldplay amb
Viva la vida or death and
all his friends (125.000). ■

Els U2 col·locaran un escenari circular gairebé al
mig del camp de futbol del Barça, gràcies al qual
els quatre membres de la banda seran visibles de
manera panoràmica ■ U2.COM
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