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el circo de los Horrores tenyeix 
les acrobàcies del terror més gòtic
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«V
inga, ara agafa el ga-
nivet que regalima 
sang, agafa la noia 
dels cabells i talla-li el 

coll així, ¡xac!», instruïa Suso Silva 
al llançador de ganivets durant un 
assaig de Psicosis, que es va estrenar 
ahir al Teatre Victòria. Fins i tot sen-
se el maquillatge que el caracteritza 
com el vampir Nosferatu, hi ha algu-
na cosa pertorbadora en aquest ar-
tista gallec que va començar al circ 
com a acròbata, es va graduar com 
a clown (va ser Premio Nacional de 
Circo el 2003) i va acabar fundant 
la companyia El Circo de los Horro-
res amb l’objectiu d’atraure nous 
públics a les maltractades arts de la 
 pista.
 Entre bastidors, la filla de Su-
so, Sara, de 8 anys, i la seva dona, 
Raquel, observen el trepidant nú-
mero de llançament de ganivets. 
La nena ni s’immuta. Fa temps que 
va demanar un paper a la funció i 
va aconseguir el de la nena de ca-
ra angelical que disfruta trepitjant 
caps: «A mi no em fa por, perquè 
sé qui hi ha darrere dels personat-
ges», diu. Tampoc troba a faltar la se-
va casa de València. Viatja amb els 
seus pares (la seva mare és la vampi-

El muntatge fusiona 
les arts de la pista 
amb teatre, cabaret, 
humor i màgia

El ‘clown’ Suso Silva, 
vestit de Nosferatu, 
dirigeix ‘Psicosis’         
al Teatre Victòria

ressa Raquel), amb les seves masco-
tes (el gos Poi i una boa de quatre me-
tres) i Cheque, el cavall que munta 
el personatge de la mort, per al qual 
s’ha habilitat una quadra a prop de 
l’escenari.
 
PÚBLIC XAVACÀ / Suso assegura que 
no és «un boig del terror», però que 
tampoc li agraden «les coloraines»: 
«El meu somni seria comprar una  
carpa de circ negra». Amb el seu ta-
lent comercial –que inclou inici-
atives com una «llotja R.I.P.» per a 
grups–, va omplir el teatre mentre 
va ser a Madrid. «Per mi el circ con-
tinua sent l’espectacle més gran del 
món, però estava fart del públic xa-
vacà de les carpes, que no té respecte 

pel que passa a la pista, i que el circ 
no es pogués concebre sense nens. 
Ara vénen a veure’ns joves gòtics, 
hippies, nòvios, gais, rockers, pijos... 
¡fins i tot nens i avis!
 El cine és la principal font d’inspi-
ració d’aquest malson acrobàtic que 
succeeix en un tenebrós cementiri 
gòtic. El paper de vampir de Suso es-
tà inspirat en el Nosferatu en blanc i 
negre de Murnau, la contorsionista 
fa de la nena posseïda de L’exorcista i 
hi ha un número de malabars amb 
serres mecàniques que remet a La 
matanza de Texas. 
  «Vull que el circ torni a aixecar 
passions –assegura el clown–. No vull 
comunicar res, només jugar amb el 
públic. Aviso: els putejaré a sac».  H33 Suso, caracteritzat com a Nosferatu, després de dues hores de maquillatge.

EL CiRCO dE LOS hORRORES

33 El pallasso Suso Silva amb la seva filla, Sara, i la seva dona, Raquel, que també actuen a ‘Psicosis’.

jOAN CORtAdELLAS

Un oníric joc
sobre Verdaguer
Xavier Albertí i Narcís Comadira dibuixen al Lliure 
amb ‘Al cel’ la personalitat de l’autor de ‘Canigó’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

La mirada d’un poeta, Narcís Co-
madira, sobre la d’un altre tan em-
blemàtic com Jacint Verdaguer tro-
ba la seva màxima expressió amb 
Al cel a l’Espai Lliure. Xavier Albertí 
és el responsable de donar forma a 
aquest oratori aplicant tocs de caba-
ret surrealista. Tot un oníric joc te-
atral que es focalitza en els últims 
dies de la vida de l’autor de L’Atlàn-
tida i Canigó, encara que amb salts 
endavant i enrere en la seva trajec-
tòria, i que és utilitzat per dibuixar 

el perfil de l’home, el poeta i l’aspi-
rant a sant.
 El suggerent text de Comadira, 
 escrit amb una gran llibertat inter-
pretativa però sobre la base del pro-
fund coneixement de Verdaguer, 
planteja dificultats que Albertí re-
sol amb el seu personal llibre d’es-
til. El viatge del poeta cap al misticis-
me, després de les seves renúncies 
a la carnalitat i la glòria poètica, es 
desenvolupa des d’un plantejament 
molt visual en què destaquen el ves-
tuari  i les encara no del tot ajustades 
accions dels intèrprets. 
 El director aconsegueix que  
 aquesta visió sobre Mossèn Cin-
to tingui l’agilitat i l’amenitat su-

ficients per mantenir l’interès. 
Aquest és el principal encert d’un 
muntatge que vol acostar la perso-
nalitat d’una de les figures més re-
presentatives, encara que menys 

 llegides, de la nostra cultura.
 La funció ofereix motius perquè 
els que no coneixen l’obra de l’au-
tor tinguin interès per descobrir-
la. La peça de Comadira, enllaçada 
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amb textos de Verdaguer, funcio-
na bé fins al punt que el muntatge 
perd força quan, amb el recitat del 
poema Sum vermis, el pes és només 
 verdaguerià.

SOMnI / El muntatge transcorre al 
voltant d’un llit on el poeta viu el 
seu final. En el relat apareix el Ver-
daguer que bolca la libido insatis-
feta en personatges literaris o en el 
seu somni per la marquesa de Comi-
llas. O situat en el context d’una es-
glésia alineada amb la construcció 
de la pàtria catalana. També emer-
geix l’home contradictori i margi-
nat i, en els seus somnis de santedat, 
la corona d’espines sobre el seu cap 
té gran caràcter simbòlic.
 Jordi Figueras (bon Verdaguer), 
Rubén Ametllé (narrador), Lurdes 
Barba i Sílvia Ricart (la vella i jove cri-
ada) i Xavier Frau (el soldat i persona 
de la seva confiança), els dos últims 
protagonistes d’eròtics nus, confi-
guren el repartiment d’aquest ex-
periment teatral que deixa la imat-
ge d’un poeta amb una obra que va 
més enllà de la dimensió de l’intel-
lectual de petita pàtria. H

33 Lurdes Barba, jordi Figueras i Sílvia Ricart, en una escena d’‘Al cel’.

ROS RiBAS

J El vincle de Suso Silva amb          
el gènere del terror es remunta 
als malsons que el turmentaven 
de petit, quan actuava a                  
El Circo de los Muchachos,      
que va fundar el seu oncle, 
el jesuïta Jesús Silva. «Tenia 
8 anys i cada nit somiava el 
mateix –recorda– . Un pallasso 
tipus Charlie  Rivel sortia a la 
pista d’un circ amb les grades 
desertes i començava a donar 
voltes i voltes, i amb cada volta 
pujava una mica més cap al 
sostre. El cor em bategava a 
mil per hora i, quan el pallasso 
ja estava molt amunt, jo em 
despertava plorant».

J Quaranta anys després i 
amb una llarga carrera com a 
clown en circs com el Mundial, 
l’Americà i el Circo del Arte 
de la família Aragón (on va 
conèixer la seva dona, Raquel, 
la vampiressa de Psicosis), 
l’artista s’ha proposat que el cor 
del públic es desboqui com ho         
feia el seu. 

EL CIRCO DE LOS  
MUCHACHOS
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