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Humor indomable
CRÍT ICA DE CANÇÓ

Una imatge de l’actuació ahir a la nit de la Yunnan Acrobatic Troupe of China
XAVI TORAL/AE

Figueres

Kiko Veneno & Martín
Buscaglia

Lloc i data: Barnasants. L’Audito-
ri, sala 2 (26/II/2015)

KARLES TORRA

Dos anys després de la seva publi-
cació a Sud-amèrica, per fi ha
aparegut al nostre país El pi-
miento indomable. Es tracta de la

primera col·laboració discogràfi-
ca entre Kiko Veneno i l’uru-
guaià Martín Buscaglia. No gaire
conegut per aquests verals,
Buscaglia és un dels cantautors
més interessants i originals sor-
gits a finals del segle passat al
Con Sud, amb treballs tan nota-
bles com El evangelio según mi
jardinero (2006) o Temporada de
conejos (2010).
En la seva primera actuació a

aquest costat de l’Atlàntic, Vene-

no i Buscaglia van presentarEl pi-
miento indomable, com un tàn-
dem d’homes-orquestra a la sala
2 de l’Auditori. Tota una primícia
de Barnasants, i que des del mi-
nut zero al noranta, va esdevenir
un espectacle divertidíssim, amb
l’humor per bandera.
“Hem vingut a fer-vos unes

preguntes”, ens va etzibar Kiko
per presentar Cuándo, un tema
del seu nou cançoner, després
d’obrir amb una versió ultramo-
derna amb loops electrònics d’El
gabundo del Trio Los Panchos,
en què s’interrogaven sobre “qui
sóc”. Creuant diàlegs enginyosos

i buscant sempre els girs inespe-
rats, es van endinsar després pels
camins del funk minimalista per
posar en òrbita un abracadabrant
Don Perogrullo, que va provocar
els picaments de mans i els cors
d’un públic totalment entregat.
Voraç multiinstrumentista,

amb una paleta que inclou gui-
tarra, ukelele, baix, artefactes
electrònics i fins i tot un teclat-
calculadora, Martín Buscaglia es
va quedar sol en escena per tocar
un ric candombe, Todos somos
raros, després d’explicar-nos
amb tot luxe de detalls l’al·luci-
nant història d’una altra cançó.

Ja de nou amb un Kiko, que va
compaginar la guitarra amb la
percussió i els vents de joguina,
van posar en lliça un altre tema
d’El pimiento indomable, dotat
d’una melodia memorable i amb
aires de hit: Necesito todo tu
amor.
Entre hilarants històries com a

Nadador Salvador, un desastrós
socorrista que no sabia nedar, el
concert va arribar a la fi amb un
desopilatiu Oye Paco en clau de
funk-rock i multicorejat per un
públic que va acollir amb entusi-
asme la sobirana lliçó d’humor in-
domable.

El quart Festival Internacional
de Circ Ciutat de Figueres està
en marxa. I de quina manera.
Malgrat el vent que bufa amb con-
siderable energia a la ciutat em-
pordanesa, la nova, immensa i im-
pressionant carpa sense colum-
nes, amb visió de 360 graus, ins-
tal·lada al recinte firal de Figue-
res ahir a la nit estava fins a la
bandera –més de 2.000 especta-
dors– per contemplar els dotze
artistes que intervenien a l’Espec-
tacle Vermell –n’hi ha dotze més
en el Blau, i els sis guanyadors de
cada un competeixen en l’espec-
tacle Or dilluns–, entre els quals
la Yunnan Acrobatic Troupe of
China, les increïbles teles aèries
de Gustavo Sartori, els malabars
de l’ucraïnès AndríMaslov, la ge-
nial comicitat del mexicà Rulo
Clown, la increïble velocitat què
es canvien de vestit els cubans
Sixto i Lucía o les dues trapezis-
tes mongoles anomenades, es-
clar, Mongolian angels, que van
aparèixer vestides de sofistica-
des executives, amb vestit-jaque-
ta, tauleta i mòbil abans d’elevar-
se a les altures.
Dit d’una altramanera: amesu-

ra que avancen els números per
la pista del Festival Internacional
de Circ de Figueres la sensació és
d’estar en unamenad’ONUexòti-
ca que té com a primera salva,
molt sonada, la desfilada inicial
dels artistes, com si fos la cerimò-

nia inaugural d’uns Jocs Olím-
pics, cadascú amb les seves ban-
deres, moltes de les quals serviri-
en per fer un concurs amb el pú-
blic. A veure qui encerta la de
Mongòlia i la del Kazakhstan. I,
com que això és el món del circ,
la bandera russa i la ucraïnesa es
troben sense problemes. Una des-
filada al ritme de popular música
circense que produeix il·lusió en-
tre la nombrosa audiència i la
trasllada immediatament a un
món de màgia i fantasia en el

qual contribueixen, i no pas poc,
algunes vestimentes, com la de la
Yunnan Acrobatic Troupe xine-
sa, que Elizabeth Taylor hauria
fitxat perquè l’acompanyessin
com la gran Cleòpatra.
Després de la desfilada, pren la

pista el fundador, director i a
més presentador del festival, Ge-
nís Matabosch, i, vestit amb ja-
qué vermell i pantalons negres re-
corda que en les 14 funcions
d’aquests dies –encara n’hi ha
avui, demà i dilluns– hi participa-

ran 82 artistes, més quemai en la
història del festival. De fet, ateses
les restriccions pressupostàries a
què s’enfronta, sembla que se’ls
tregui de la màniga que porta a la
mà. Perquè no falti de res, hi ha
orquestra en directe.
I els números no deceben.

N’hi ha de bons i de millors, no
hi ha cap més categoria al festi-
val. Les joves xineses de Yunnan
fan prodigiosos malabars amb
els peus, però és que darrere seu
el brasiler Gustavo Sartori s’ele-

va enlaire i comença a girar, a fer
voltes i sobretot deixar-se caure
de cap per avall de les cintes aè-
ries i agafant-s’hi en l’últim
moment amb els peus, cosa que
provoca un reguitzell d’ohs i ais
en el públic, que no para d’aplau-
dir-lo.
Més tard les Mongolian An-

gels o el Circ Nacional de Pyong-
yang amb els trapezis volants tor-
naran a posar de manifest les
grans possibilitats que ofereix la
nova carpa, però, per descomp-
tat, el petit univers que reuneix
Figueres també es mou molt bé
per terra. Andrí Maslov fascina
amb les boles dels malabars, tot i
que és cert que sembla que no és
el seu millor dia, i el mexicà Rulo

Clown conquista el públic amb
els seus sabatots vermells, els
seus diàbolos i un humor silenci-
ós que remunta de vegades a
grans figures del cinemamut. I el
públic no oblidarà una actuació
inesperada, una màgia diferent:
la dels cubans Sixto i Lucía, que
es canvien de vestit a una veloci-
tat sideral de vegades sense vel,
davant dels ulls incrèduls dels es-
pectadors, que no saben com s’ho
fan i es lliuren amb aplaudiments
al miracle.c

Justo Barranco

El Festival Internacional de Circ de Figueres enlluerna el públic amb el virtuosisme dels seus artistes globals

Lavoltaalmónenunsolcirc

El públic no oblidarà
com Sixto i Lucía es
canvien de roba davant
els seus ulls però
sense que ho vegin
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