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Krahe i ‘Mongolia’: missa profana
CRÒNICA La revista i el músic debaten en públic sobre religió i política

JUAN FERNÁNDEZ 
MADRID 

Javier Krahe va perdre la fe assistint 
a missa vestit de militar, i no era car-
naval ni s’havia equivocat de festa. «A 
la mili em van obligar a empassar-me 
una missa a l’aire lliure sota un sol 
abrasador. Va ser allà quan em vaig 
preguntar: ¿això no deu ser pas una 
farsa? De sobte vaig sentir un gran 
alleujament. Em vaig fer ateu per il-
luminació». El cantautor va fer aques-
ta confessió dimecres passat en un te-
atre de Lavapiés (Madrid) davant una 
audiència entregada que no havia 
anat a sentir-lo cantar, sinó parlar. 
 El flanquejaven tres responsables 

de la revista Mongolia, convocants de 
l’acte. Des de la tardor passada, la pu-
blicació satírica organitza tertúlies 
obertes al públic amb figures que di-
uen admirar. Ja han sotmès a stripte-
ase Fernando Trueba, Maruja Torres i 
José Luis Cuerda. El caire anticlerical 
dels comentaris de Krahe va convertir 
la seva trobada en una mena de missa 
profana. 
 L’escenografia acompanyava: la se-
va melena blanca li donava aires de 
sacerdot envoltat dels membres de 
Mongolia en qualitat d’escolans. Els 
uneix el mateix afecte per les sota-
nes. «Si tant li agraden els pobres al Pa-
pa, que comenci a repartir», va propo-

sar el cantautor. Des del pati de buta-
ques li van estirar la llengua. ¿El cas de 
Rouco i Martínez Camino es pot supe-
rar?, li van preguntar. «Serà difícil ba-
tre  Martínez Camino en cursileria», 
va respondre Krahe. «És senzillament 
gai», va apuntar Darío Adanti, dibui-
xant de Mongolia.
 Amb tant encens en l’ambient, era 
inevitable que el ministre de l’Interi-
or, Jorge Fernández Díaz, no sortís en 
processó. «Aquest senyor ens fot la vi-
da, però a ell només li interessa parlar 
de santa Teresa». D’Esperanza Aguirre 
a Rajoy o Felipe González, van ser di-
versos els polítics que van ser sacrifi-
cats a l’altar improvisat. 

 Krahe també va tenir records carre-
gats d’ironia i mala llet per a la histò-
ria recent del país. «Es parla molt de la 
transició i la movida, però la verdadera 
aportació del PSOE el 1982 va ser que 

els vàters dels bars van començar a es-
tar nets». 
 Mongolia ja prepara una tertúlia si-
milar per a dates futures a Barcelona, 
amb un personatge encara secret. H

33 Javier Krahe, durant la tertúlia de dimecres a Madrid.
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El ‘més difícil 
encara’ torna 
a Figueres  
3 El Festival Internacional del 
Circ acull 75 artistes de 14 països

IMMA FERNÁNDEZ
 BARCELONA

L
luny de deambular per la 
corda fluixa, el Festival In-
ternacional del Circ Ciutat 
de Figueres agafa impuls i 

s’atreveix en la seva tercera edició a 
fer, en paraules dels seus organitza-
dors, un triple salt mortal. La conso-
lidació del certamen ha portat a am-
pliar el nombre d’artistes (75); paï-
sos representats (14), atraccions (24) 
i un  pressupost  més alt (560.000 eu-
ros), que per primera vegada ha 
comptat amb el suport de la Genera-
litat de Catalunya, que ha aportat 
76.000 euros reintegrables. O sigui, 
si no hi ha un daltabaix econòmic, 
aquesta suma anticipada tornarà a 
les arques públiques. 
 El festival, que manté el ganxo de 
programar números inèdits a Euro-
pa, obrirà la seva carpa al més difícil 
encara del 20 al 24 de febrer. Davant 
un selecte jurat internacional, les 24 
atraccions seleccionades –trapezis-
tes, acròbates, còmics, contorsionis-
tes, malabaristes...– competiran en 
dues semifinals, i la posterior final, 
per guanyar aquesta agraïda Cham-
pions de les arts circenses.   
 Després de l’èxit de l’edició an-
terior, amb l’assistència de 23.000 
espectadors, el director de la mos-

tra, Genís Matabosch, es va congra-
tular d’haver situat la seva carpa 
com el tercer festival a Europa des-
prés del de Montecarlo i París. «Té 
una gran repercussió internacional; 
alguns dels números que presentem 
aquí després arriben a Mònaco o al 
Cirque du Soleil. El gran avantatge 
és que oferim actuacions no vistes 
abans a Europa, cosa que genera un 
interès cada cop més gran de pro-
gramadors», va destacar l’organit-
zador. 
 
COREA DEL NORD / Aquest any el cartell 
compta amb una presència excepci-
onal: el National Circus of Pyon-
gyang, de Corea del Nord, un país 
que, desequilibris polítics a part, 
compta, segons Matabosch, amb els 
millors acròbates aeris de l’orbe. Ho 
demostraran combinant acrobàcies 
en balança russa i barra fixa.
 Entre altres proeses es veurà el 
virtuosisme de la vietnamita Trinh 
Tra My, que, penjada a les cintes aè-
ries, farà malabarismes amb una es-
pasa sobre la qual pengen copes ple-
nes d’aigua. El xinès Kai Cao combi-
narà els rebots a terra  de pilotes amb 
el claqué; el rus Oleg Kulaev mostra-
rà les seves proeses aèries sobre una 
cadena de ferro; la nord-americana 
Jordan McKnight donarà mostres 

TERCERA EDICIÓ D’UNA CITA MUNDIAL

de la seva portentosa flexibilitat; i la 
moscovita Tatiana Ozhiganova uni-
rà a les altures les seves dues habili-
tats artístiques: la d’acordionista i la 
d’acròbata, en una altra singular ac-
tuació. Tampoc hi faltarà l’humor, 
amb el prestigiós clown xilè Pastelito 

i el Duo Smiles d’Ucraïna. 
 Hi haurà altres representants de 
la Xina –com els aplaudits artistes 
de la Yunnan Acrobatic Troupe, que 
faran doblet–, el Brasil, Rússia, Mon-
gòlia, Mèxic, els EUA, les Filipines 
i Ucraïna. Un menú molt complet 

del que es cou a les millors pistes del 
món. Amb entrades de 10 a 40 euros, 
el més difícil encara per a l’organitza-
ció és acabar de vendre les 30.000 en-
trades disponibles (n’han despatxat 
18.000), per continuar creixent en 
pròximes edicions. H

A L’AIRE 3Els representants de Yunnan Acrobatic Troupe faran doblet al festival de Figueres.

NORD-COREANS 3 La virtuosa companyia 
National Circus of Pyongyang, de Corea del Nord.

DE GOMA 3 La contorsionista nord-
americana Jordan McKnight, en acció.


