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CIRC

Circus Klezmer

Una bonica història d'amor (al circ)

Jordi Jané

Circus Klezmer (9è Circ d'Hivern). Amb: Ruth Salama, Manuel Sebastián, Cristina Solé, Marcel
Escolano i Adrián Schvarzstein. Músics: Petra Rochau (acordió), Rebecca Macauley (violí i
contrabaix) i Nigel Haywood (clarinet i guitarra). Disseny de llum, escenografia i vestuari: Miri
Yeffet, Irma Borges i Paullette. Idea original i direcció: Adrián Schvarzstein. Ateneu Popular de
Nou Barris, 28 de desembre.

Una altra de les produccions del Circ d'Hivern que es mereix una llarga vida de bolos i gires, un
espectacle en què la saviesa escènica converteix les coses més senzilles en intensos moments
emotius. En un poblet de l'est d'Europa i en un moment indefinit, un seguit de personatges sorgits d'un
quadre de Chagall posen en marxa tot el seu capital humà al servei del casament entre un vilatà
(Manuel Sebastián) i una forastera (Ruth Salama) que ha arribat passant el fil carregada de maletes.
Una deliciosa música klezmer tocada en directe acompanya (de vegades fins i tot condueix) l'acció. Dels
diàlegs, en un hilarant hebreu fingit, l'únic en català -pur humor jueu- s'escapa quan tothom va atrafegat
buscant els anells dels nuvis que algun tabalot ha extraviat: -Però on els has perdut, els anells? -Allí. -I
per què els busquem aquí? -Perquè aquí hi ha més llum!
A part d'interpretar el boig del poble amb la mesurada vis còmica amb què brodava el Capitano a Fili
(Circus Ronaldo), l'argentí Adrián Schvarzstein ha sabut treure noves lluentors a uns quants dels
nostres artistes diamant. Marcel Escolano fa anar Cristina Solé com una baldufa en una adaptació del
número d'acrobàcies portades que té en repertori amb Bet Garrell (Els Galindos) i protagonitza una
divertida borratxera malabarística en què gots, plats i ampolles agafen una formidable presència
escènica. La causa de la pítima és que Cristina Solé, la seva dona en la ficció, li ha intentat fer el salt
amb un espectador després d'executar un sorprenent estriptis en clau còmica (tot infantilment digerible,
no pateixin). Ruth Salama, molt ajustada en el paper de la núvia, es lliura a una seductora parada
nupcial tot cabdellant-se a la blancor de les teles i, un cop maridada, hi consuma un espagat sense
mans mentre el marit continua domesticant boles blanques (un número de Manuel Sebastián que ja he
comentat altres cops i que ara està en un memorable punt dolç). Vestuari, ambientació, il·luminació i
música (un consell: comprin el CD) arrodoneixen un espectacle que algunes veus consideren més
teatral que circense. Però una de les gràcies del circ contemporani és que cada autor hi dosifica els
ingredients al seu gust. I, pel que vaig percebre a l'Ateneu, les dosis de Schvarzstein fan gaudir els
espectadors suaument, llargament i a fons. Que, també en circ, és del que es tracta.
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