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Llibre sobre les
excavacions a
l’església vella de
Santa Cristina

● Santa Cristina d’Aro. Les
excavacions a l’esglé-
sia vella de Santa Cris-
tina d’Aro, efectuades
pel grup d’arqueologia
de la Universitat de Gi-
rona, han donat com a
resultat un llibre que
s’ha presentat a la ma-
teixa vila. Amb el títol
L’església vella de San-
ta Cristina d’Aro. Del
monument tardoantic a
l’església medieval, els
seus autors, Francesc
Aicart, Josep M. Nolla i
Lluís Palahí, fan un re-
pàs de les troballes
d’aquesta església pa-
leocristiana, a l’abril
del 2007. Les excava-
cions van descobrir res-
tes funeràries de relle-
vància. / L.P.

 l’entrada
hi havia
nens,

molts; alguns arros-
segant literalment

avis o pares. L’enigma que ator-
ga la màgia onírica del circ pro-
duïa grans dosis d’expectativa.
Pobrets, no sabien qui era Fede-
rico Fellini ni que l’espectacle
no era ben bé per a ells, i com que
l’estalvi de subtítols era un fet, i
probablement tampoc copsaven
l’italià, doncs es comprèn,
d’aquesta manera, que això els
fes arrufar el nas i a alguns ador-
mir-se lacònicament.

Asseguts en un lloc magnífic, i
després de passar pel hall i fer
una ullada a la petita exposició
de fotocòpies dels dibuixos del
cineasta, i de veure fotografies
dels actors del seu film I clowns;
ja fixàvem ulls damunt l’escena-
ri que composava l’esquelet
d’una vela de circ ben acolorida i
enllumenada: la pista en forma
de circumferència encatifada de
vermell i amb un estel groc al
mig suportava un enorme bagul
ple d’objectes inaudits; al fons,
dues cortines roges que forma-
ven el teló; a banda d’aquestes,
retrats dels bufons més típics
d’un espectacle d’aquest tipus:
Charlie Rivel n’era un. Una tuba

A

abonyegada reposava en un cos-
tat, un bombo tombat al davant,
un tocador amb espill transpa-
rent més enllà, caixes hi havia
també i alguna ampolla...

Divendres va fer quinze anys
de la mort de Federico Fellini i
l’espectacle volia ser una mena
d’homenatge a la seva memòria i
al seu món desbordant i exces-
siu, que sempre va tenir l’orbe
del circ com a referent simpàtic i
tristoi. Per a ell la pista subvertia
els valors burgesos, era el lloc
per burlar-los, un camp de fanta-

sia on el joc hi era norma. L’es-
pectacle s’agafa al film I Clowns
i el reprodueix amb intenció de
fidelitat exhaustiva, cosa per al-
tra banda impossible ja que el
llenguatge, el ritme i el tempo
són molt diferents. Federico Fe-
llini endega el panorama; hi posa
la veu, la nostàlgia i el punt de re-
flexió amb constants aparicions,
dirigint l’orquestra de la família
Colombaioni. De sobte tot
s’il·lumina, la música bufa esbu-
fega, els pallassos entren a esce-
na i emprenen l’espectacle de la

farsa amb el ventall humorístic
que caracteritza el seu univers:
trucs, gags, giragonses, caigu-
des..., i hi impliquen hàbilment
el públic, el fan proper. Els cofi-
simofis, alguns més afortunats
que d’altres, un parell realment
bons; no deixaven de ser vacil-
lants, com si l’espectacle no
s’hagués definit bé; m’explico:
no se sabia massa si anava desti-
nat a un públic adult en general
(com en el film) o bé, a un espec-
tador de closca infantil; això pro-
vocava un cert desconcert i algu-
nes baixades de tensió. Si el que
es pretenia, em temo, era cons-
truir un joc per a tothom, no hi
van pas tenir toc. I com, si es ba-
sa en una pel·lícula de Federico
Fellini, d’una duresa trista on es
pretén reflexionar més enllà de
la rialla, la cara de la mort? El fet
és que la decepció pren a uns i al-
tres. Cal reconèixer, però, que no
avorreix ningú; només, potser,
algun cansat amb mal d’estómac
i prou. També cal dir que és una
proposta molt honesta, feta des
de la veritat i el rigor, amb una
intenció que reivindica aquelles
personalitats artístiques sempre
una mica arraconades i que per
moments ens han fet somriure.
Fantàstica la música teixint l’at-
mosfera; el vestuari estrafolari i
molt divertit, ple d’una llum
acolorida de festa, confeccionat
per Gianna Stramaccioni, és ex-
cel·lent. La bona direcció de Fer-
dinando Ceriani produeix un
equilibri que no es romp mai,
flueix.

La família de pallassos
Colombaioni desborden simpa-
tia i gràcia, i demostren, a més,
una tècnica ancestral i amb celsi-
tud. No més, res més.

� Direcció: Fernando Ceriani.
Intèrprets: Alfredo, Flavio i
Walter Colombaioni, Maurizio
Greco, Cateno Calabro,
Francesco Martino, Michela
Ronchi, Gianna Stramaccioni i
Clay Vitaly.
Lloc i dia: Teatre Municipal de
Girona, 31 d’octubre del 2008.
Temporada Alta.
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Un dels clowns d’I Colombaioni, durant l’espectacle. /LLUÍS SERRAT


