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«Jo sóc més dramàtic que Camilo Sesto»

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

–La productora del muntatge, Stage 
Entertainment (Mamma mia!, La Be-
lla y la Bestia...), el va descobrir a You
tube. ¿Com va ser?
–Vaig protagonitzar una modesta 
versió de Jesucristo Superstar a Buenos 
Aires, la vam gravar i la vam penjar 
a la xarxa. Quan Miquel Fernández, 
l’actor que va estrenar l’obra a Ma

El cantant argentí (Buenos Aires, 1978) 
llueix barba, melena i vambes com a 
protagonista de Jesucrist Superstar, 
versió actualitzada de la mítica òpera 
rock que arriba avui a l’Apolo. 

Gerónimo Rauch
Cantant i actor

drid, ho va deixar al cap de tres me
sos, necessitaven amb molta urgèn
cia algú que conegués les cançons, 
vaig fer l’audició i em van escollir. 

–Va guanyar el concurs Pop Star, 
versió argentina d’Operación Triun-
fo. ¿És el David Bisbal del seu país?
–No, ell és molt més internacional, 
se’l coneix a tot arreu. Jo, amb el 
grup amb què vaig guanyar el pro
grama, vaig gravar tres discos i ens 
vam fer molt famosos però només 
als països llatinoamericans. 

–A Espanya el que es va fer famós 
amb el paper de Jesucrist va ser Ca
milo Sesto, als 70. ¿El coneixia? 
–Allà a Argentina no va ser tan po
pular com aquí. Però al venir a Espa
nya, com que tots em preguntaven 
per ell, me’n vaig informar molt i en 
vaig veure imatges. Som molt dife
rents. Camilo és més lleuger i jo sóc 

més dramàtic. Aquell muntatge era 
més heavy metal i aquest és molt més 
dramàtic i pop. Per a mi interpretar 
Jesucrist és un somni, un regal de 
Déu perquè és, amb el de Judes, el pa
per més exigent del gènere musical.  
Té una partitura molt complexa. 

–Hi ha altres exigències, com les 39 
fuetades que rep.
–Hi ha una tècnica per simularles i 
que no et facin mal, però a vegades 
falla i me’n cau alguna, perquè els 
fuets són de veritat. El director, Step
hen Raune, volia que el càstig a Jesús 
fos visualment molt real. 

–I ha traslladat l’obra al nostre 
temps. 
 –És el més interessant d’aquesta 
versió: explicar els últims set dies de 
Crist com si aparegués en l’actuali
tat, un líder de masses que el poble 
primer adora i després persegueix. 33L’argentí Gerónimo Rauch. 

L’estètica és contemporània, hi surt 
un exèrcit modern en comptes dels 
romans, un mercat de traficants de 
drogues, un cabaret... El que resulta 
més descoratjador de la història són 
els paral·lelismes amb la situació re
al que se segueix vivint a la zona, les 
morts provocades per la lluita de re
ligions...  

–¿Vostè és creient?
–Sí, crec en  Jesucrist, en Déu, en un 
ésser superior, en la Bíblia, però no 
en les institucions religioses. Els he 
perdut tota la confiança. 

–Vostè explica que va patir molt per a 
l’escena de la crucifixió. Penjat a uns 
quants metres d’altura i amb verti
gen. 
–Els primers dies tenia molta por, 
amb el temps et vas relaxant i confi
es en els tècnics. És una escena que 
impacta molt. Hi ha molta gent que 
s’emociona i surt plorant després de 
la meva mort. Fins i tot alguns em to
quen commoguts al sortir del teatre. 
¡Que jo no sóc Jesucrist! H
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una maRca escènica en cReixement

el nou model 
del circ català 
pren la paraula

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Els espectacles 
comparteixen la 
música en directe i un 
aire mediterrani i festiu

F 
a un parell d’anys, la Gene
ralitat va encunyar la marca 
catalan circus per promoci
onar el circ fet a Catalunya 

a l’estranger. Però, ¿existeix real
ment un circ català? ¿Quins trets 
comparteixen els espectacles de 
circ made in Catalonia? L’obertura 
de la Fira del Circ de Catalunya, Tra
pezi (a Reus), l’estrena de La troupe, 
circ a tot ritme (al Teatre Nacional de 
Catalunya) i la programació d’un 
cicle titulat Nou Circ (al Mercat de 
les Flors) permet comprovar in situ 
què hi ha darrere d’aquesta marca. 
 Ni la final de la 
Copa del Rei de fut
bol ni la incerta pre
visió meteorològi
ca van aconseguir ai
gualir dimecres a la 
nit la inauguració 
del festival Trapezi, 
la mostra de circ con
temporani més gran 
d’Espanya, que pre
senta més d’un cen
tenar d’actuacions de 40 compa
nyies fins diumenge. Manel Trias, 
un veterà de l’escena circense vin
culat al Circ Cric, dirigeix el mun
tatge inaugural, Concert en clau de 
risc, en el qual, al contrari del que 
és habitual, els números de circ es
tan al servei de la música, en aquest 
cas de la música en directe de Pascal 
Comelade i la Bel Canto Orquestra. 
 Aquest espectacle és una de les 
quatre produccions del Centre 

d’Arts Escèniques de Reus (CAER) per 
al Trapezi. “Les bases del nou circ ca
talà encara s’estan fixant –comenta 
César Compte, director del CAER–. 
En tot cas, són espectacles que ja 
no viuen de la tradició ni de les fa
mílies circenses, que estan molt 
lluny del famós més difícil enca-
ra i que, més enllà de fer tres mor
tals cap enrere, també volen expli
car alguna cosa. A més, compartei
xen un aire mediterrani i festiu. 
De fet, aquests espectacles no són 
tan intimistes com el circ francès”. 

FRESCOR MEDITERRÀNIA // La música en 
directe i aquest aire mediterrani i 

festiu una descrip
ció que revela forts 
vincles amb l’època 
daurada del teatre de 
carrer català dels anys 
70 i 80 està present 
també a La troupe, circ 
a tot ritme, un combi
nat de números que 
dirigeix un altre vete
rà, Jordi Juanet, Boni, 
i que s’estrenarà de

mà al TNC: “Quan viatgem per Eu
ropa tenim un tret que ens identifi
ca, una frescor que no existeix en al
tres països. A França, per exemple, 
tenen una tècnica impressionant i 
una posada en escena més contem
porània, mentre que aquí ens basem 
en l’humor per arribar al públic”. 
 El mateix passa amb Circus Kle-
zmer, una producció del Circ d’Hi
vern de l’Ateneu de 9 Barris (la fà
brica de circ de Barcelona), que fa 

33 El Sr. Stets, amb la Bel Canto Orquestra al darrere, durant la inauguració del Trapezi, dimecres a la nit.

MONTSE RIERA

més de quatre anys que està de gi
ra per tot el món. El seu director, 
Adrian Schvarzstein, acaba de ven-
dre un dels combinats de circ que 
ha dirigit aquest any a l’Ateneu al 
festival de teatre de carrer de Shizu
oka (Japó): “¿Saps quin títol he po
sat a l’espectacle? El nou circ català”. 

Schvarzstein lamenta que li sigui 
més fàcil actuar a Itàlia, Finlàndia 
o el Japó que no pas a Sabadell, 
Girona, Lleida o, fins i tot, Reus. 
 No obstant, sales com el Teatre
Auditori de Sant Cugat ja han co
mençat a programar companyies 
com Circo de la Sombra, que també 

respon a la marca catalan circus. I el 
Mercat de les Flors ofereix, a partir 
del dia 26, el minicicle Nou Circ, in
clòs en la programació del bcstx’09 
per a nous creadors de la dansa i el 
moviment, en el qual actuen, entre 
altres, artistes catalans com Ignasi 
Gil i Fura. H

33 Ignasi Gil (esquerra) actuarà al Mercat. A la dreta, La troupe, circ a tot ritme, que arribarà demà al TNC.

GUILLERMO MOLINER

El festival Trapezi, 
de Reus, oferirà fins 
diumenge un centenar 
de funcions


