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CIRQUE DU SOLEIL (i 10)
Els millors espectacles de la companyia en 10 DVD presentats per l’AVUI

Demà: A BAROQUE ODYSSEY
Del Sol

a les galàxies
J o r d i J a n é

D
emà dissabte, el diari AVUI ofereix als seus
lectors, per 5,95 euros, l’últim lliurament
de la sèrie de DVD dedicada al Cirque du
Soleil: A baroque Odyssey. Enregistrat el 1994
amb motiu del desè aniversari de la

companyia, és una autocomplaent mirada
retrospectiva a una feina feta amb convenciment i
solvència, i, alhora, un esguard esperançat al futur. “El
1984 em considerava un marxant de felicitat. Deu anys
després m’hi continuo considerant i em sento igual de
motivat” –declara Guy Caron en un moment del
reportatge–. Tan esperançats i segurs se senten, que si
el viatge comença amb un faquir escopint un foc que
es fon amb la sang viva de l’astre rei, als 55 minuts de
filmació uns platets voladors amb forma de carpa de
circ naveguen pel cosmos fins a aterrar en un planeta
desconegut, els habitants del qual es mostren, com
molts anys abans havien fet els terrícoles, molt
receptors als nouvinguts.

El document té moments d’interessant arqueologia
circense, imatges descolorides rescatades de cintes de
vídeo dels 80 en què veiem en acció els artistes
impulsors de la companyia, uns bojos de la vida que
volien fer el seu propi circ inspirant-se en el teatre
d’agitació del Bread & Puppet de Peter Schumann i

que en pocs anys havien de
canviar una estètica
personal més aviat hippy
per la de directors artístics
i gestors d’una poderosa
multinacional de
l’espectacle. En aquesta
clarificadora producció,
Guy Caron, Gilles Ste-Croix
i Franco Dragone
expliquen, a grans trets

però sense embuts, com van començar a gestionar amb
criteris empresarials la gran il·lusió i la tremenda
empenta amb què havien arrencat la seva odissea. El
DVD inclou –no faltaria sinó– moments estel·lars dels
espectacles més emblemàtics del Soleil i algunes

escenes rodades en exteriors, a més d’entrevistes curtes
amb directius, artistes i diversos responsables de l’staff
(des del president a la figurinista passant per
l’il·luminador i la coreògrafa). Un altre al·licient són els
assajos, que reflecteixen tant el grau d’exigència com el
clima de relaxada harmonia amb què treballa un equip
de desenes de persones de diferents sensibilitats i
procedències. L’espectador tindrà també el privilegi de
veure com el material escènic i humà evolucionen fins
a convertir-se en números de circ acabats fins al més
petit detall.

L’últim lliurament d’aquesta sèrie de 10 DVD és,
doncs, un resum: és el què, el per què, el quan i el com
de tot plegat. És la particular odissea de Le Cirque du
Soleil. És la pragmàtica d’un somni. I és –també i
sobretot– una esplèndida lliçó de circ.

T E A T R E

‘Perfect’

Un penis
que fa riure

Juan Carlos Olivares

‘Perfect’, de Roberto García.
Direcció: Roberto García.
Escenografia: Tatiana
Gerlich. Vestuari: Joan
Miquel Reig. Il·luminació:

Ximo Olcina. Intèrprets:

Vanessa Cano, Alfred Picó,
Noelia Pérez. Teatre Borràs,

10 de juny.

El programa de mà de Perfect re-
corda que Albena Teatre també és la
companyia darrere de Mandíbula afi-
lada, Besos i 23 centímetres. Tres títols
que parlen bé d’un estil de comèdia
urbana, de la coherència de la com-
panyia valenciana i del talent de
Carles Alberola, potser el seu màxim
actiu artístic. Rodrigo García com-
parteix amb Alberola l’autoria dels
dos últims títols esmentats i ara es
presenta al Borràs amb un muntatge
que porta la seva firma –en solitari–
en el text, la direcció i la banda so-
nora.

Sense Alberola, la comèdia made in
Albena perd amargor per guanyar en
velocitat. En menys d’una hora i
mitja s’explica un “conte d’humor

per a adults”, una faula existencial
amb final feliç sobre l’extraordinari
home del penis minvant. Un conte
explicat en trenta capítols (dos mi-
nuts per capítol aproximadament),
amb Gustau (Alfred Picó) i el seu
apèndix com a protagonista, acom-
panyat per vint-i-cinc minipersonat-
ges més repartits entre les actrius
Vanessa Cano i Noelia Pérez, que a
més assumeixen les funcions de nar-
radores.

Teatre inspirat en el vertigen de les
telecomèdies, a minut el gag. Suc-
cessió de càpsules d’enginy que fun-
cionen –i no sempre– gràcies a la
feina d’un exèrcit de guionistes. En
solitari, l’amenaça del defalliment i
el fracàs plana encara més sobre el
cronòmetre del riure. Llavors només
queda forçar la història amb recursos
prestats de les al·lucinacions d’ Ally
McBeal, el surrealisme sexual de Do-
ris Dörrie y el traç gruixut dels ger-
mans Farrelly. De manera prematu-
ra esgotada la via de la ficció B del
penis minvant, es manté el riure
amb un trasplantament XXL; i si la
mida deixa d’importar es busca rà-
pidament un lloro xerraire disposat
a deixar-se empeltar en salva sigui la
part.

Enmig d’aquesta atropellada fugi-
da cap endavant resisteix la seràfica
personalitat del protagonista –l’im-
pertorbable bon jan d’Alfred Picó– i
idees tan felices com l’heterodoxa
personalitat de la vella mare de Gus-
tavet. Els moments mare-fill-polaroid
són el millor de la funció.

T a n g o

Milva

Astor sota el crepuscle
Pere Pons

Milva. Festival Únicas. Barcelona, Palau de la Música, 14 de juny.

Per alguns, és intensa, exuberant,
voluptuosa, seductora, apassionada,
vital; per altres, excessiva, imposta-
da, histriònica, afectada i artificiosa.
Sigui com sigui, Milva, la pantera, la
tigressa, la vampiressa, una de les
muses més carismàtiques de la in-
tel·lectualitat italiana d’esquerres,
segueix sense deixar indiferent nin-
gú. El Palau de la Música no es va
omplir del tot en el segon recital del
Festival Únicas, que en la seva pri-
mera edició ha tingut com a prota-
gonistes exclusives la bahiana Maria
Bethânia i l’actriu-cantant de Ferra-
ra. Per al seu concert Milva podia
haver optat per Kurt Weill o Ennio
Morricone, entre altres compositors
que han il·luminat els seus dots com
a intèrpret, però finalment va optar
pel tango d’Astor Piazzolla. Amb el
compositor argentí va compartir
època, escenari i admiració en tant
que, segons ella mateixa va confes-
sar, a Piazzolla li agradava la seva veu
perquè s’assemblava al so d’un saxo.

Com a coixí musical Milva es va fer
acompanyar de Tangoseis, un quin-
tet ítalo-argentí de notable correcció,
encara que potser excessivament

subjecte a una lectura clàssica del
tango contemporani. El protagonis-
me, però, calia centrar-lo en la can-
tant, de negre en una primera part,
de roig en la part central i una altra
vegada enfosquida en la part final.
Cabells vermells i pell blanca que
feien d’ella una autèntica vampires-
sa sortida d’una pel·lícula de Roger
Corman, una devoradora de passions
que s’apropia dels tangos de Piazzo-
lla en italià (Balada para mi muerte), en
castellà (Balada para un loco), en fran-
cès (J’oublie) i fins i tot en l’anglès de
Grace Jones (Libertango), fins a con-
duir-los a la particular esplendor del
seu crepuscle sexagenari. A punt de
complir 66 anys, Milva ha situat la
seva carrera en un dolç ocàs on el
record del passat pesa més que no
pas les aportacions del present. La
seva personalitat aconsegueix man-
tenir en ferm el seu estatus de diva i
encara que moltes de les seves acti-
tuds escèniques s’apropin a la imat-
ge d’una Gloria Swanson de la cançó,
el seu públic i molts dels que l’han
enaltit com una deessa segur que se
senten satisfets de seguir-la veient en
acció.


