
espectacles 26 DE FEBRER DEL 2015 55DIJOUS

  

  

Una artista visceral
CRÒNICA Jolie Holland es va imposar a la seva salut a la sala Barts

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Si no arriba a ser per la inespera-
da necessitat d’un intermedi, com 
abans passava als cines, ningú hau-
ria dit que Jolie Holland no passava 
dimarts pel seu millor moment físic. 
I poc després va admetre que estava 
malalta. Però res en la música podia 
deixar intuir-ho. 
 En l’íntim (gairebé massa) Espai 
Club de la sala Barts, i com a part 
del programa del Guitar BCN, Ho-
lland va demostrar ser una de les 
grans veus de l’actual rock d’arrels 
(i puntes). La crítica se li va rendir 
definitivament amb Wine dark sea, 
el seu últim disc, però la compo-

nent de The Be Good Tanyas ja acu-
mula uns quants discos molt no-
tables, com The living and the dead 
(2008) i un Escondida (2004) del qual 
es van declarar fans Tom Waits, Joe 
Henry i Solomon Burke.
 El gir que ha fet destacar Wine 
dark sea és una recerca més gran de 
la visceralitat, de la foscor, que Ho-
lland manté en el directe; i aplica al 
repertori d’altres èpoques. Acom-
panyada per músics del disc, Adam 
Brisbin (guitarra), Geoffrey Muller 
(baix) i Justin Veloso (bateria), di-
marts va explorar a consciència 
aquest camí de veus estrangulades 
i cops de soroll d’avantguarda. 
 Va arrencar amb un tema aliè, 

Joshua gone Barbados, inclòs a The ba-
sement tapes de Dylan però original 
d’Eric von Schmidt. No va escatimar 
en versions: també va mostrar, per 
exemple, la seva apropiació The lo-
ve you save, el clàssic R&B de Joe Tex. 
Els aires soul van seguir immediata-
ment després amb un gloriós tema 
propi, All the love, aquí sense solo de 
clarinet baix a l’estil etíop, sinó amb 
solo de guitarra noise (molt Sonic 
Youth) a càrrec de Brisbin. 
 Mexico City, de The living and the de-
ad, compta amb una de les millors 
melodies del seu repertori, però no 
es va advertir del tot en una interpre-
tació arrossegada i dolorida. L’ele-
ment sorollista va florir del tot a I 

thought it was the moon, amb Brisbin 
i el bateria Veloso traient sons es-
tranys dels seus respectius instru-
ments; poc després, el mateix Veloso 
introduïa Dark days amb un solo de 
bateria que ja poden riure’s de l’he-

roi de Whiplash. 
 Una versió d’un fan seu, Tom 
Waits (Who are you this time), i un te-
ma nou van tancar una actuació que 
ja compta entre les més destacades 
de l’any. H

33 Jolie Holland, durant l’actuació de dimarts a la sala Barts.

FERRAN SENDRA

Figueres cita 
els millors 
acròbates 
3El festival de circ es consolida 
com el segon més bo d’Europa 

IMMA FERNÁNDEZ
 BARCELONA

E
n a penes tres edicions, 
l’apassionat Genís Mata-
bosch, director del Festival 
Internacional del Circ Ciu-

tat de Figueres, ha aconseguit con-
vertir aquesta cita amb el més difícil 
encara en el segon festival europeu. 
Només la històrica carpa de Monte-
carlo, impulsada per la família reial 
monegasca, el supera en rellevància 
i prestigi. Aquesta nit s’inaugura la 
quarta edició que, fins dilluns vi-
nent (quan se celebri la gran final), 
comptarà amb la presència de 82 ar-
tistes de 16 països que exhibiran el 
seu increïble virtuosisme en 24 nú-
meros que deixaran bocabadat el 
personal. La premissa és que aques-
tes atraccions són inèdites a Europa. 
Figueres és la seva porta d’entrada al 
continent, cosa que ha fet disparar 
l’interès dels programadors.
 El festival estrena aquest any 
una innovadora carpa amb capaci-
tat per a més de 2.000 localitats amb 
visibilitat total de 360 graus i una 
altura de 18 metres que permet ex-
hibir números aeris de gran altu-
ra. Entre els set d’aquesta discipli-
na destaquen l’anomenat pèndol 
de la mort, a càrrec de l’especialista 
veneçolà Agostino Maltese, que ac-
tua sense arnesos ni proteccions, i 

els impressionants trapezis volants 
del National Circus of Pyongyang 
(Corea del Nord), companyia que fa-
rà doblet amb un arriscat número 
d’antipodisme amb icaris. L’argentí 
Jonatan Riquelme (amb un impac-
tant número de rola-bola aeri) i les 
Mongolian Angels seran altres pro-
postes d’altura. 
 Per primera vegada, el progra-
ma inclourà un artista català, l’il-
lusionista local Raul Black, mentre 
que el malabarista bielorús Pavel 
Yeusiukevich retrà un homenatge 
a Dalí a Salvador. Les increïbles con-
torsions del rus Aleksandr Batuev 
(una disciplina habitualment feme-
nina); l’antipodisme de la Yunnan 
Acrobatic Troupe of China, els vir-
tuosos saltadors a la bàscula de la 
troupe russa Trushin, i un nou nú-
mero que ha arribat de Kazakhstan 
que combina asta amb cintes aèries 
seran unes altres de les atraccions 
destacades d’un cartell que busca 
l’excel·lència i la innovació. 
 
EMOCIÓ I RIALLES / Emocions a part, 
les rialles estan assegurades amb la 
presència de l’italià David Larible, 
considerat el millor pallasso del 
món, que oferirà un parell d’actua-
cions al Teatre Municipal El Jardí, 
dins de la vintena d’activitats paral-
leles, entre les quals figura també 

4A EDICIÓ D’UNA CARPA D’ÈXIT

l’exposició del circ miniatura més 
gran del  món:   Gleich (Casa 
Empordà, Antic Escorxador). Sota 
la carpa, la comicitat tindrà segell 
llatí amb el xilè Matute i el mexicà 
Rulo Clown.
 Amb un pressupost pròxim als 
600.000 euros (dels quals 360.000 
procedeixen de la taquilla i 90.000, 
de patrocinis privats) i un impacte 
econòmic a la ciutat d’1,2 milions 
d’euros, el festival aspira a continu-
ar la seva escalada d’èxit (va comen-

çar amb 15.000 espectadors i ja ha 
doblat la xifra). Entre les opcions 
futures es contemplen l’ampliació 
a dos caps de setmana i l’obertura 
d’un museu del circ, amb el materi-
al de la magnífica col·lecció privada 
del mateix Matabosch. La possibili-
tat de construir una ciutat del circ, 
amb espais d’exhibició permanents 
i un centre de creació, seria la guin-
da per a la projecció internacional 
de Figueres més enllà d’un bigoti 
únic i genial. H

MIKE ROLLERSON / FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC CIUTAT DE FIGUERES

Una nova carpa, 
amb visibilitat total, 
acollirà fins dilluns  
24 números amb 82 
artistes de 16 països

AGOSTINO MALTESE El pèndol de la mort. ALEKSANDR BATUEV L’home de goma.

DAVID LARIBLE El pallasso més famós del món. 


