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Monstres de la societat 

• El Jim Rose Circus presenta avui al Principal un polèmic espectacle contra el Govern de Bush

NANDO CRUZ

El Jim Rose Circus no és un circ qualsevol. Els que van assistir a les seves tres representacions al
Doctor Music Festival que es va celebrar a Escalarre el 1996 no deuen haver oblidat la desfilada de
contorsionistes, els freaks i les doloroses proves de resistència. Fa més d'una dècada que el director,
Jim Rose, té el seu propi programa en una cadena de televisió nord-americana. No obstant, el seu salt a
la fama va arribar quan es va incorporar al festival musical itinerant Loolapalooza i la generació del
grunge va conèixer la seva família de monstres.

Avui Jim Rose és un líder d'opinió que fins i tot exerceix de comentarista a la CNN. Aquí van començar
els seus problemes. El govern republicà considera les seves opinions molt agressives i, segons diu, li
han prohibit sortir a la televisió "fins que es completi el procés electoral". ¿Un espectacle circense
pot decantar el vot del poble? El de Jim Rose, sí, perquè, a diferència dels muntatges que es feien
abans, aquest espectacle té un marcat caire polític. Rose l'ha convertit en una crítica atroç al Govern de
George W. Bush. Avui (22.30 hores) llançarà els dards des del Teatre Principal.

Els anys 30 els circs ambulants mostraven homes i dones amb deformacions físiques. Els freaks que
acompanyen avui Rose són d'una altra espècie. "Avui els monstres no ho són per la seva
naturalesa física, sinó perquè no tenen accés al sistema educatiu. Són el que jo anomeno
monstres de la nutrició i de l'educació", teoritza. En la seva reflexió hi ha implícita una dura crítica a
la manera com George W. Bush ha reduït els pressupostos d'ajuda social fins a privar els més pobres
d'accés a la sanitat i l'educació.

Rose presentarà avui a l'escenari metafòriques víctimes de l'administració Bush, com un il.lusionista
traficant d'òrgans, un contorsionista de 200 quilos de pes (obtinguts gràcies al menjar escombraries),
indis alcohòlics, nens dislèxics, addictes al crac i joves amb un coeficient intel.lectual baix, encara que
no tant per no poder-se allistar a l'exèrcit. Malgrat que el menú del seu circ pugui semblar feridor, Rose
garanteix les riallades.

VOLUNTARIS FAMOSOS
El veto al seu programa televisiu l'ha deixat sense feina durant uns mesos, de manera que ha decidit
emigrar a Londres i organitzar aquesta gira europea que avui arriba a Barcelona i s'instal.la al seu
hàbitat natural. "Encara que molta gent em coneix per haver anat de gira amb Marilyn Manson o
Korn, la majoria d'actuacions les faig en teatres", explica.

El cert és que la comunitat del rock és la que l'ha acollit amb més entusiasme. I entre els voluntaris que
han participat en els seus espectacles hi ha des d'Eddie Vedder (cantant del grup Pearl Jam) fins a
Homer Simpson (en un capítol de la sè- rie televisiva).

Quan se li pregunta quin número reservaria a Donald Rumsfeld en l'improbable cas que el ministre nord-
americà de Defensa es presen- tés voluntari en una actuació, Rose no ho dubta ni un segon: "Li lligaria
una corretja al coll, el faria posar de genolls i avisaria la gent de l'Iraq perquè es fotografiessin
amb ell fent el signe de la victòria".
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Jim Rose, en una imatge promocional del seu espectacle.
EL PERIÓDICO
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques


	Monstres de la societat
	• El Jim Rose Circus presenta avui al Principal u�
	NANDO CRUZ

	VOLUNTARIS FAMOSOS


