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Kate McGarrigle. Va ser una
cloenda antològica i radical-
ment emotiva, no només
per la unió de mare i fill dalt
l’escenari sinó també perquè
significava el final d’un con-
cert per emmarcar.

resa i també de grandesa ar-
tística, el xou va rematar la
feina ben feta d’aquests anys
i, a més a més, va regalar un
moment final memorable: la
interpretació de Somewhere
over the rainbow i Barcelo-
na, una peça del seu debut
que encara no havia tocat
aquí, amb Rufus ja amb bar-
nús, a punt de caure extenu-
at, acompanyat al piano per
la seva mare, la cantautora

Després del seu pas
per Apolo i Razzma-
tazz, Rufus Wain-

wright necessitava un con-
cert com el que va oferir diu-
menge a L’Auditori per
certificar la seva definitiva
consagració com un dels au-
tors pop més importants,
ambiciosos i personals que
s’han pogut veure a Barcelo-
na en els darrers quinze
anys. Exercici total de madu-

Crítica* pop

Tocant el cel

DavidBroc

Al llarg de dues hores,
amb un descans inclòs de
quinze minuts, el novaior-
quès no es va estar de res:
més de vint temes d’un re-
pertori força equilibrat, una
posada en escena de luxe
amb bandera nord-america-
na inclosa i estilisme crida-
ner, i una dinàmica d’actua-
ció creixent i explosiva que
va anar de més a molt més,
amb un Rufus comunicatiu,

afable, pletòric i motivat pel
context i pel suport de la que
ell considera una de les se-
ves parròquies més fidels.
Des de l’inici amb Release
the stars, passant per Tulsa,
Macushlah, 14th Street (últi-
ma abans del primer comiat)
o, ja en els bisos, I don’t
know what it is, el cantant ho
va donar tot per ratificar fil
per randa tots els auguris,
esperances i vaticinis que

s’han fet d’ell i la seva músi-
ca. Artista majúscul, enorme,
inspirat i excèntric que sap
arribar amb enginy i sensibi-
litat als seus seguidors i que
en directe aconsegueix ele-
var, i molt, el que ja ens en-
senya als discos. Un dels mi-
llors concerts de l’any, sí.

*
Rufus Wainwright.
L’AUDITORI, 4 DE NOVEMBRE.

Wainwright s’ha
consagrat ja com
un dels autors pop
de la dècada

Amb un somriure...

“Cada matí, quan us aixequeu,
aneu davant del mirall i somrieu
durant un minut, com si el sol sor-
tís del vostre cul”. Sembla senzilla
la recepta del clown Jango Ed-
wards, i més veient un tast del Ca-
baret Cabrón que ofereix cada dis-
sabte a l’Almazen del barri del
Raval de Barcelona. Però no ho és
pas. Només cal donar un cop d’ull
a l’actualitat internacional (o local)
d’aquest mateix diari per veure
que pocs són els que somriuen. Si
fos per Jango Edwards, és clar, les
coses serien molt diferents. “Ja
que ningú no és capaç de resoldre
els problemes del món, no tingueu
ànsia, que la humanitat i els
clowns els resoldrem, tenim armes
de construcció massiva”, assegura.

I és que ahir va ser un dia es-
pecial a la Ciutat dels Prodigis. Un
dia estrany, on el protagonisme
de la faràndula estava en mans
de dos pallassos. Per una banda,
Edwards, que presentava el xou
Classics Duo, que farà diumenge
al Teatre de Salt juntament amb
Laura Herts. I per l’altra, no gaire
lluny de l’Almazen, Tortell Poltro-
na i el seu Circ Cric, que ens oferi-
en una petita mostra del que serà
el seu nou espectacle, que debu-
tarà aquest dissabte a la plaça
Margarida Xirgu i que pretén
“posar la humanitat per sobre del
virtuosisme”, segons el director
del xou, Manel Trias. Alguna cosa
està canviant en el món de l’esce-
na del país quan Edwards entra
dins el festival Temporada Alta i
la colla de Tortell, dins la progra-
mació del Teatre Lliure.

El Cric, de fet, torna després de
set mesos sense sortir de gira per
uns problemes que ja hem expli-
cat (vegeu l’AVUI del 4/11). I ho fa
amb un muntatge que toca gaire-

bé totes les tecles. Tortell Poltrona
té dos cracs al costat, la Srta. Titat
(Montse Trias) i Leandre (Leandre
Ribera), a banda d’una sèrie d’ar-
tistes d’aquí i del món que segura-
ment faran les delícies dels
amants de la “poesia escènica”.
Una roda alemanya, trapezistes,
acròbates i malabaristes, tots molt
joves, comparteixen pista amb
una banda de músics que farà so-
miar els barcelonins. Leandre por-
tarà el pes del xou. Una manera
simbòlica, potser, d’agafar el re-
lleu de rei dels pallassos catalans
que en les últimes dècades ha
portat Tortell Poltrona.

Els artistes del Circ Cric vénen
d’Austràlia, França, el Canadà, l’Ar-
gentina, el Brasil. D’arreu. Així com
els convidats que cada dissabte
passeja Jango Edwards al seu Ca-
baret Cabrón. A l’Almazen hem vist

una altra mena de xou, molt dife-
rent al de la plaça Margarida Xirgu.
L’esponerosa Bubibidu s’ha afartat
de bombons mentre cantava à la
Marylin. I els Románticos Empe-
dernidos han versionat l’Stayin’
Alive dels Bee Gees dient que per-
què el pa amb tomàquet sigui bo
ha de ser pa de pagès. Una evidèn-
cia que cal cantar en aquests
temps d’escassa identitat.

El nord-americà Jango Ed-
wards diu estar fent un “regal” a
Barcelona amb els seus especta-
cles. I ens avisa: “No hi ha res al
món que sigui correcte o incor-
recte”. Segurament té raó, com
en tot el que diu com si estigués
de broma. El circ, la màgia,
l’humor més anarco han conque-
rit finalment Catalunya. Deixem-
los governar encara que només
sigui durant unes hores. ■

Jango Edwards i Bubibidu (a la dreta) estirant-se els cabells a l’Almazen ■ CRISTINA CALDERER

El Circ Cric de Tortell
Poltrona i el clown
Jango Edwards
conquereixen
Barcelona (i Catalunya)

Andreu
Gomila

LaCrònica
ElVersusTeatre
estrenaun
musicalde
Gilbert&Sullivan

A.G.
BARCELONA

Els anglesos Gilbert & Sulli-
van són pràcticament els in-
ventors del musical mo-
dern. A Catalunya els conei-
xem, sobretot, per la
magnífica adaptació d’El
Mikado portada a terme per
Dagoll Dagom. La cosa no
quedarà aquí, ja que una
jove companyia, Egos Tea-
tre, estrena avui al Versus
Teatre una “adaptació lliu-
re” de Ruddigore or the
witch’s curse, que ells han
rebatejat com Ruddigore o
la nissaga maleïda. Vaja,
que la bruixa s’ha transfor-
mat en nissaga. “L’esperit
és el mateix, així com la mú-
sica”, ens avisa Joan Maria
Segura, director de la peça,
alhora que ens descobreix
que, originalment, quan es
va estrenar a finals del segle
XIX, el musical duia un sub-
títol força revelador: Opere-
ta sobrenatural.

Ruddigore o la nissaga
maleïda parla d’un títol no-
biliari l’hereu del qual està
obligat per un encanteri a
matar algú del seu poble
abans de cada mitjanit. Si
no ho fa, l’espera una mort
agònica. A la peça que es
presenta al Versus el baró
en qüestió es fa passar per
una altra persona. Pot ser
un granger, un mariner,
una donzella, la presidenta
de l’Associació de Familiars
de Futures Víctimes o una
núvia boja. “La qüestió és
saber qui és el baró”, ens
avança Segura.

El director indica que el
duet anglès volia, com ells,
arribar a un públic majorita-
ri, i ens recorda que l’opere-
ta era aleshores un gènere
molt popular. Si Gilbert &
Sullivan van subtitular la
peça com a Opereta sobre-
natural, ells van més enllà i
Segura la defineix com una
“opereta còmico-terrorífica
amb clau de farsa”. ■




