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«El diable viu millor que Déu»
Carlos Segarra

Fa 30 anys aquesta banda de rock va
irrompre a la Barcelona del jazz laietà i la
salsa. Continua amb les botes ben
calçades i publica Más sabe el diablo.

Líder de Los Rebeldes

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

–Ens deien que «el diable, quan és
vell, sap més per experiència que
per consell», i arriba vostè i ens et-
ziba: Más sabe el diablo por cabrón.
–Sempre he dit que el diable viu mi-

llor que Déu, que ha de donar la ta-
lla i suportar el Papa i els fidels.
Amb un amic a Eivissa vam co-
mençar a fer-ne broma, tots dos ens
dediquem a comprar els vells discos
de Robert Johnson, el que va vendre
la seva ànima al diable a canvi
d’aprendre a tocar blues, i d’aquí va
sorgir la inspiració.

–I creu que aixecarà polseguera la
lletra del single, Made in Spain, amb
el tòpic de la becaina i l’estrofa: «Si
es por el trabajo / me lo paso por de-
bajo para eso soy español».
–Al contrari. A l’espanyol li agrada
presumir de l’escaqueig.

–¿Deu anys no són massa per dei-
xar en stand by la banda?
–Vaig muntar el John Lennon Rock
& Roll i el disc de duets de Los Rebel-
des amb un segell que va exigir com-
petències que no li corresponien.
Vam fitxar per un altre que va fer fa-
llida. I vam començar a gravar
aquest disc fa tres anys. No he deixat
de crear per a mi i per a altres, com
Fito & Fitipaldis.

¿Què és per vostè una vida de tot a
100 [Carne para tiburones]?
–Una vida de baixa qualitat. Hi ha
gent que no hauria de parlar als mit-
jans, és una ofensa per als artistes

que sí que tenen coses a dir, i no
l’excunyada d’un exnòvio del porter
de l’exgendre de la tonadillera.

–¿S’havia de ser molt rebel per por-
tar tupè fa 30 anys?
–Vaig muntar Los Rebeldes amb 17
anys i ningú apostava per nosaltres.
Ara som pocs els supervivents que
continuem mobilitzant el públic.
Calia ser rebel en plena dictadura i
ara, amb tants artistes mediàtics.

–Però vostè també va donar la sor-
presa amb èxits com Mediterráneo.
–És una cançó de surf que va acabar
sent la cançó de l’estiu.

–Fa vuit anys va canviar Barcelona
per Alacant. ¿Què n’enyora?
–Mmm... Va, diré que els amics. H33 Carlos Segarra.

La carpa del Circ
Cric es converteix
en un cabaret

CIRC 3 PRESENTACIÓ

b

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Albert Pla i altres
artistes participen en
un cicle inspirat en el
pallasso Coluche

E
l 1980 un pallasso es va pre-
sentar a les eleccions presi-
dencials franceses amb
l’eslògan següent: Fins avui,

França estava partida en dos; amb mi es
partirà de riure. El cas és que l’humor
groller i l’esperit solidari de Coluche
(París, 1944-Opio, 1986) va aconse-
guir fer forat entre François Mitter-
rand i Giscard d’Estaing. Un son-
deig li va adjudicar el 16% de la in-
tenció de vot, però la pressió (va arri-
bar a rebre amenaces de mort) el va
portar a deixar la cursa presiden-
cial. Coluche és un dels referents de
Jaume Mateu (Tortell Poltrona), di-
rector del Circ Cric, i ha inspirat un
cicle de cabaret en què participen
«els millors pallassos de l’escena ca-
talana».

Les dues carpes del Centre de Re-
cerca de les Arts del Circ (Crac) ins-
tal.lades a Sant Esteve de Palautorde-
ra (Vallès Oriental), on té la seu el
Circ Cric, allotjaran cada divendres,
a partir del dia 17 d’octubre, els es-
pectacles de la Cia .Tal + Leandre, Al-
ba Sarraute, Albert Pla –que presen-
tarà una funció «multimerda» basada
en el seu disc La diferencia–, Los dos
Los, Marcel Gros, Los Excéntricos
–que representaran Rococó Bananas
abans de portar-lo al Teatre Nacional
de Catalunya– i un cabaret ambu-
lant a la carta.

FUNCIÓ AMB COL.LOQUI / Després de
la funció, s’obrirà un col.loqui entre
els artistes i el públic: «Volem crear
un espai per a la reflexió sobre la fi-
gura del pallasso i l’ésser humà», va
explicar ahir Mateu. El cabaret, l’art
més políticament incorrecte, «inti-
mista, expressionista, simple i direc-
te» (en paraules de la cantant Ute
Lemper) torna a ser el gènere indis-
pensable per reflexionar sobre l’àni-
ma al segle XXI. Pionera de la moda-
litat de cabaret amb clown és la sala

Almazen del Raval, amb el Cabaret
Cabrón de Jango Edwards; ara aquest
tipus de cabaret també és a la sala
Muntaner i al cor del Montseny.

Amb el Cabaret Coluche, el Cen-
tre de Recerca de les Arts del Circ
obre una via per a la promoció del
circ per a adults paral.lelament a la
programació familiar, que continua
a la pista del Circ Cric. La idea és su-
mar esforços amb els empresaris del
Montseny per oferir una proposta de
circ i naturalesa que converteixi el
Crac en un referent cultural i
d’oci. H

Espectacles familiars al Montseny
LA PROGRAMACIÓ

33 La temporada familiar s’obre
al Cric dissabte que ve amb un es-
pectacle que és bàsicament el
que es representa des de fa un
any, però amb novetats. Les fun-
cions les inspira Carmen Sánchez
la Nina de l’Espai, la trapezista oc-
togenària i cega que continua en-
trenant-se cada dia a la platja de
Sitges.

33 Es reincorpora al circ de Sant
Esteve de Palautordera el trape-
zista i equilibrista Boris Ribas.
També s’estrenen sota aquesta
carpa històrica la jove Camille So-
la, especialista en corda volant, i
la companyia d’acròbates Doble-
trix. No hi faltaran els números
clàssics de Tortell Poltrona i la pa-
llassa blanca Srta. Titat.

MARTÍ FRADERA

33 Tortell Poltrona (amb nas postís), al costat dels artistes del Cabaret Coluche, ahir a Barcelona.


