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IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Criatures felices al Grec
Els acròbates marroquins de ‘Taoub’ van triomfar amb un espectacle molt
atractiu i original que va captivar l’audiència familiar de ‘Nit de Circ’

Van ser dues nits d’acrobàcies, boca-
tes, ventalls, salts i sobresalts. I de
criatures felices, de totes les edats,
que van esgotar les entrades, diu-
menge i dilluns, per a la Nit de Circ.
Nadons (encara que l’organització
recomanava l’espectacle per a més
grans de 8 anys), nens, joves i avis es
van reunir als jardins i a l’amfiteatre
del Grec en les dues vetllades circen-
ses programades per a un comiat
del festival d’alta volada.

Hi va haver ensurts i exclama-
cions. Com ara l’«¡ahhh, quin perill!»
que va deixar anar una senyora
quan va veure Hula Hoopla!!! bresso-
lar-se a nou metres sobre una perxa
oscil.lant que retallava el capvespre.
Hi va haver humor (va ser molt
aplaudida la parella de quadrant
aeri Irracionael). Risc (el del funam-
bulista de Tichobates que a deu me-
tres i sense cable de seguretat balla
sobre la seva estimada trapezista).
Fusions (els malabars flamencs de
Juanma y Olée), i divertides excentri-

citats (Mumusiccircus). També hi va
haver striptease (un al revés de Solfa-
sirc, vestint-se sobre la corda fluixa),
i el dels De Mortimers, que, ja a
l’amfiteatre, van picar de mans so-
bre els seus cossos (fan percussió cor-
poral) i van exhibir postures toreres.

Darrere seu, amb Taoub (tela en

àrab), va arribar la màgia i el viatge
imaginari a les dunes del Magrib, les
haimes i una cultura amb què el co-
reògraf francès Aurélien Bory ha tei-
xit una posada en escena contem-
porània. Tant artísticament (amb un
bellíssim teatre visual que aprofita
una tela blanca per projectar imat-
ges, ombres xineses o simular el de-
sert) com conceptualment (manen
les dues noies de la companyia i van
vestides sempre d’occidentals da-
vant dels 10 joves que al principi
porten caftà).

Un gran espectacle –que embasta
música, cants, gags i poètics efectes
visuals–, rebut entre ovacions i al-
gun crit infantil. Entre els intèrprets
destaca una superba gimnasta (man-
tejada cap a l’estratosfera) i original
funambulista que camina per les al-
tures sobre les espatlles dels acròba-
tes. Els dóna ordres i ells, ràpids i
submisos, l’obeeixen, als seus peus.
És el nou circ del Marroc. H

«Sóc el més
gran esnob»

L’ELEGÀNCIA DEL TRÒPIC 3 65 ANYS 3 NASCUT A BAHIA (BRASIL)
3 AL SEU CANÇONER NO HI FALTEN LA TRADICIÓ I L’AVANTGUARDA

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Caetano Veloso CantantL’autor de Tropicalia,
la cançó que va donar nom
al tropicalisme, arriba avui
al Festival de Cap Roig en
un format molt íntim.

–En la seva última visita venia
acompanyat d’una banda de rock
per presentar Cê. ¿En quin format
torna a Espanya?
–M’han invitat per actuar sol amb la
guitarra, i m’agrada. Puc cantar el
que vulgui, fins i tot peces de Cê sen-
se la banda elèctrica, que dóna una
idea de com les vaig compondre.

–Alguns l’associen al crooner ele-
gant d’A foreign soud o al cantant
llatí refinat de Fina estampa, però
des del tropicalisme el rock és pre-
sent en tots els seus discos...
–Cê és un disc fet amb una banda de
rock. Però es pot dir el mateix de,
per exemple, Velô, dels anys 80. És
només que llavors ho feia amb una
sonoritat anys 80 i ara treballo amb
sonoritats d’avui. A més, A foreign
sound i Fina Estampa tenen més a veu-
re amb mi que amb la cançó ameri-
cana o hispanoamericana: són dis-
cos autobiogràfics, i el que més im-
porta és el que van significar en la
meva formació personal. Si algú vol
cançó americana o mexicana, cuba-
na o argentina, que la busqui en els
grans intèrprets tradicionals.

–Li he sentit dir que als 50 els es-
nobs no escoltaven rock: «Els sem-
blava la porqueria de la porqueria».
¿Què és el rock, per a vostè?
–És curiós que el rock sigui l’àrea
més esnob de la cançó popular avui
dia. Hi ha puristes i artistes de rock
que miren amb menyspreu tot el
que sigui pop o vulgar. Elvis se’n deu
riure a la tomba, amb una capa or-

namentada de falses joies de colors.
Però a mi m’agrada el que fan Radio-
head, Arctic Monkeys, TV On The Ra-
dio i White Stripes. Perquè jo sóc el
més gran esnob, el tropicalista, el
que esnoba els esnobs.

–Sempre es mostra crític amb Lula
i seguidor de Roberto Mangabeira,
del qual alaba l’originalitat del pen-
sament: «Una esquerra intel.ligent»,
diu. ¿Com veu el futur de l’esquer-
ra? ¿I el del Brasil?
–Em semblava malaltís que el Brasil
ignorés Mangabeira, però Lula ja
l’ha fet ministre. Els partits d’esquer-
ra tenen els vicis dels somnis totali-
taris comunistes i, si ningú protesta,
s’inclinen a confondre Estat amb Go-
vern i govern amb partit. I s’allu-
nyen de les exigències ètiques, un
cop representen les forces de la
justícia social futura, fet que afavo-
reix que es despreocupin de la cor-
rupció. El futur de l’esquerra ha de
començar amb l’acceptació que les
idees del liberalisme són més resis-
tents històricament que les socialis-
tes. I aprendre a treballar per millo-
rar el món en termes més realistes i
més (i no menys) ambiciosos.

–És el 50è aniversari de la bossa
nova, ¿com està de salut ?
–Joao Gilberto és el millor artista
brasiler. El seu invent, que s’anome-
na bossa nova, va fer possible l’obra
de Jobim i Lyra, Menescal i Donato, i
la de tots els que vam venir després.
Però el Brasil ha d’arribar a estar a
l’altura de la bossa nova. Potser l’ani-
versari en sigui un bon pretext.

–¿Què n’opina de la carrera de Car-
linhos Brown, el seu expercussio-
nista?
–L’adoro. Quan tocava amb mi per
Europa, el seu llarg solo de percus-
sió era el més aclamat. I la seva feina
a Salvador de Bahia té una gran im-
portància històrica.

–Al juny va estrenar a Rio de Janei-
ro l’espectacle Orden en Progreso.
¿L’editarà en disc?
–És Obra en progreso («Orden y progre-
so» és el lema de la bandera brasile-
ra). Faig recitals amb cançons i ar-
ranjaments que inclouré en un disc
molt sambista. Dues d’aquestes pe-
ces les avançaré a Cap Roig.

–En la seva última gira va estrenar
la inèdita Amor mais que discreto,
sobre l’amor entre dos homes.
¿Què li ha fet crear aquesta lletra?
–Un excel.lent escriptor brasiler,
Luis Fernando Verissimo, va dir una
vegada que en el futur s’enfrontaran
els gais contra els comunistes. Era
una boutade. Si fos així, ell, que està

sempre amb l’esquerra, estaria amb
els comunistes. Sé que la idea, enca-
ra que sigui còmica i no del tot in-
fundada, és errònia. I si no ho fos, jo
estaria amb els gais. Des de petit sé
que no podria acceptar el món sense
la dimensió homosexual.

–¿Sobre quina injustícia li agradaria
posar-se a compondre ara?
–No vull escriure sobre injustícies,
però ho acabo fent. De les cançons
d’Obra en progreso n’hi ha com a
mínim dues: una sobre els errors
americans a la presó de Guantána-
mo i una altra sobre un noi que es
converteix en cap del tràfic de dro-
gues en una favela carioca. H

33 Una escena de Taoub.
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«Des de petit sé que
no podria acceptar
el món sense
la dimensió
homosexual»


