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En les seves últimes visites, Eef 
Barzelay, mastermind de Clem Sni-
de, podia haver confiat massa en 
el seu encant excèntric i haver-
se oblidat de fer justícia a les can-
çons. En ocasions l’espai entre te-
ma i tema, com en certs concerts 
de Badly Drawn Boy, podia ser su-
perior a la durada d’una cançó. 
Però dijous passat Barzelay va ar-
ribar a la sala BeCool amb apa-
rent ànim de reivindicar-se com 
a compositor de cançons i com a 
intèrpret. Ens va recordar que és 
molt bo, cosa que de vegades obli-
dem, a voltes per culpa del ma-
teix Barzelay.
 En el seu format recent de trio 
(amb Ben Martin a la bateria i 
Eduardo Martínez al teclat), el de 
Nashville va oferir una actuació 
inspirada, o més ben dit, concen-
trada. Amb calidesa en cada pa-
raula i acord de guitarra; la ban-
da per la seva part va tenir la luci-

desa de no interferir més del que 
era estrictament necessari. 
 Les cançons del nou Songs for 
Mary sonen entre les més emoti-
ves que Barzelay hagi compost 
recentment. All good hearts conté 
els versos següents –desgranats 
pel seu autor amb una gran de-
licadesa–: «Mary, em sap greu, sé 
que t’aparto / Però llavors és quan 
més et necessito / I només vull 
que t’estiris / Aquí amb mi». Un 
altre gran moment fràgil va ser 
Words that escape me, procedent de 
l’àlbum en nom propi Bitter honey 
(redux) (2011). Tot i que l’actuació 
va tenir també els seus moments 
distesos, com Something beautiful, 
d’End of love (2005), amb diverti-
des veus en falset. 
 Quan va fer algun speech, Bar-
zelay va ser concís i, general-
ment, graciós. Va repetir el seu 
vell truc de seducció («vull fer 
l’amor amb tots vosaltres»), pe-
rò també va fer sorna efectiva de 
l’obsessió per la depressió que 
va regnar als 90, «quan no eres 
ningú si no prenies alguna me-
na d’antidepressiu». Però, tal  
com hem dit, aquí van guanyar 
les cançons, i la màxima vence-
dora va haver de ser Moment in 
the sun, del clàssic de Clem Snide 
The ghost of fashion (2001). H
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Quan menys és més
3 O Último Momento recorre al minimalisme després del robatori dels decorats
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U
na escenografia minima-
lista fruit d’un fet insòlit  
–el robatori de l’esceno-
grafia del seu espectacle  

anterior fa un any– marca la nova fi-
losofia de treball de la companyia de 
circ contemporani francoportugue-
sa O Último Momento, que avui i de-
mà ofereix al Mercat Ce qui reste... (El 
que queda). «La pèrdua de l’esceno-
grafia del muntatge À deux pas de là-
haut ens va portar a replantejar-nos 
l’obra. Ce qui reste... parteix de la ma-
teixa inspiració, manté l’expressivi-
tat corporal i la meva relació en esce-
na amb Guillaume Amaro. L’única 
cosa diferent és l’espai escènic», ex-
plica João Dos Santos. Considera que 
l’espectacle ara té més força que 
abans. «Ha anat a més perquè es con-
centra tot en l’essència, en el nostre 
treball artístic», destaca.
 Ce qui reste..., com la seva propos-
ta anterior, sorgeix a partir d’una 
història escrita pel neuròleg Oliver 
Sacks extreta de la novel·la L’home 
que va confondre la seva dona amb un 
barret. Els acròbates i especialistes en 
perxa xinesa João Dos Santos i Gui-
llaume Amaro porten a escena amb 
sensibilitat i un toc de poesia el relat 
d’El mariner perdut. Es tracta del curi-
ós cas d’un home que va quedar an-

més enllà de la perxa xinesa per in-
tegrar acrobàcia, vídeo, dansa i mú-
sica en directe, amb una banda so-
nora amb música original de Marek 
Hunhap. La relació entre els prota-
gonistes és clau per retratar l’estra-
nya dependència que es crea entre 

dos éssers que es copien i es perse-
gueixen sense parar. «L’espectacle 
té diferents nivells de lectura. Enca-
ra que és per a tots els públics, en re-
alitat és una història una mica fosca 
pensada més per als adults» comen-
ta Dos Santos. El tema de la mort és 
present en l’obra, tot i que tractat 
«d’una manera poètica i gens fatalis-
ta», apunta. 

MÀXIMA SIMPLICITAT / Ell i Amaro, el seu 
company francès, consideren que a 
la llarga hi han sortit guanyant amb 
la pèrdua de la seva escenografia. «El 
meu pròxim treball, que faré amb la 
meva dona, especialista en corda 
vertical, tornarà a explotar el mini-
malisme escènic», avança Dos San-
tos. «Ara m’agrada treballar amb el 
focus posat en el que passa a escena 
entre els intèrprets. Aquesta simpli-
citat en la posada en escena et per-
met arribar més al fons en l’aspecte 
humà», va afegir, convençut que 
menys és més. «Tot el que es perd es-
tèticament es guanya en intensitat i 
profunditat».  
 Aquest cap de setmana també 
l’Ateneu 9Barris presenta un nou 
combinat de circ. Xavier Erra diri-
geix acròbates, malabaristes i pallas-
sos que confrontaran les seves habi-
litats amb una pantalla de cine cons-
truïda amb trossos de plàstic. H 
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corat en una època, el 1945, i que és 
absolutament incapaç de conservar 
nous records a la seva ment durant 
la resta de la seva vida.
  El llenguatge del circ és la base 
per endinsar-se en els conflictes de la 
seva memòria però el muntatge va 


