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'CIRCUS KLEZMER', un magnífic espectacle familiar 

Un sol llenguatge per a un muntatge de teatre i circ ple d'humor i virtuosisme

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

CREACIÓ Adrián Schvarzstein
RECINTE Ateneu Nou Barris
ESTRENA 18 de desembre

La particular manera d'entendre el circ de què fa gala des del 1996 l'Ateneu Popular Nou Barris, la seu
més interessant i participativa d'aquesta àrea de les arts escè- niques a Catalunya, té en el Circ
d'Hivern la seva millor expressió. Aquest any, Circus Klezmer és el títol del seu nou i sorprenent
muntatge, que està registrant un ple de públic en cadascuna de les seves funcions. La cita s'acaba el
pròxim dia 9.
Adrián Schvarzstein (Circo Ronaldo) és el creador i director artístic del nou espectacle en què
intervenen un total de vuit artistes, entre músics i actors. Tots fan de tot, encara que cadascun tingui la
seva especialitat. La línia del Circ d'Hivern fa del teatre i el circ un mateix llenguatge i a Circus Klezmer
aquest plantejament té una magnífica resolució. El muntatge gira al voltant d'un casament en un poble
d'un país de l'est, en un temps indeterminat, i compta amb la música klezmer (en directe) que va néixer
en aquests països per amenitzar casaments i altres celebracions populars.
Els números circenses (acrò- bates, malabaristes, equilibristes, pallassos, funambulistes) estan
directament lligats als personatges i a la història. L'humor, la poesia i el virtuosisme formen part de l'obra
que firma Schvarzstein, que és a més a més un excel.lent còmic. Les peripècies que es viuen durant el
casament passen per l'aparició de l'entranyable boig del poble, el familiar despistat que perd els anells,
el veí que tot ho arregla, la veïna cridanera i els feliços nuvis.
Circus Klezmer és un espectacle que dura una mica més d'una hora i que té una sorprenent capacitat
de fascinació sobre nens i adults, que ja s'aconsegueix abans de començar la representació, amb actors
i músics jugant amb els espectadors a l'antesala del teatre. Aquests se situen envoltant pràcticament
l'espai escènic, cosa que ajuda a crear una gran intimitat. Estem davant d'una nova mostra de fer i
entendre el teatre en la qual prima la poesia, el virtuosisme, l'humor i la participació. No s'ho perdin.

Una imatge del muntatge.
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