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Aquests dies tan lluminosos
de començament d’any
–parlo de Barcelona, és

clar– em porten, com un ressort,
a llegir certes coses i a bandejar-
ne d’altres. Una lectura absurda-
ment postergada: Fare un film,
de Federico Fellini. Es va publicar
en italià l’any 1980, i n’hi ha una
traducció castellana a Paidós del
1999 (una traducció “impossible”,
segons el mateix responsable de
dur-la a terme, Josep Torrell:
l’original està saturat de dialecta-
lismes que molts italians ni tan
sols entendrien). Com tot allò que
tocava Fellini, Fare un film és...
fel·linià. No hi ha cap altre adjec-
tiu possible. El caràcter té aques-
tes coses, i Fellini, de caràcter, en
tenia molt. Un constata, per

Mirades

exemple, que Amarcord no és cap
evocació delirant o magnificada, sinó
una manera absolutament realista de
contemplar el pas del temps a la ciu-
tat de Rimini, a la costa adriàtica.
Una manera, és clar, fel·liniana.

Als qui hem nascut en aquest vell i
convuls racó de món, Fellini ens va

aportar un regal que no té preu: la
reconciliació estètica amb nosaltres
mateixos. Ofegats per una mirada
anglosaxona sovint ridícula –als pè-
plums del Hollywood dels anys cin-
quanta els romans semblaven qual-
sevol cosa menys romans–, vam arri-
bar a oblidar que els romans érem
nosaltres i els bàrbars ells. Fellini
descriu sovint un món en plena de-
cadència, mentre que John Ford,
posem per cas, dibuixa un món nou i
emergent, salvatge. Però no hem
d’oblidar que només es pot ser de-
cadent si abans s’ha consumat la ci-
vilització, si se l’ha portada al límit.
Fellini, en aquest sentit, atorga una
enorme dignitat a aquesta Mediter-
rània gesticuladora i nerviosa que,
en els bons temps, va tenir el detall
d’inventar-ho tot.

Chambaoiel
‘flamenco-chill’
Els creadors de la
fusió més agosarada
presenten disc al
Festival del Mil·lenni
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La formació malaguenya
Chambao ha entrat per
l’elegant porta del Festival
del Mil·lenni amb un
concert únic que ofereixen
aquesta nit al Barcelona
Teatre Musical. Presenten a
la ciutat el seu últim
treball, Pokito a poko, del
qual s’han venut 120.000

còpies en menys d’un any
en diverses ciutats del
món. Chambao, liderat per
la Mari (veu), és un grup de
vuit músics amb cor que ha
trencat esquemes en el
farcit camp de la fusió
conjugant la contundent
parafernàlia electrònica
del chill-out amb l’essència
del flamenc. El resultat és
un agosarat llenguatge
elèctric que anomenen
flamenco-chill, del qual són
pioners, sense fronteres:
“La música és un ésser viu
que ha de créixer i adaptar-
se al lloc i al temps que li
toca viure”, diuen. ■

Morungran
medievalista
Marcel Durliat,
historiador de l’art
del Rosselló, ha mort
als 89 anys d’edat

Xavier Barral i Altet
BARCELONA

Marcel Durliat ha estat un
referent per als estudis d’his-
tòria de l’art medieval de Ca-
talunya i un dels principals
introductors de l’art català
en la bibliografia internaci-
onal. Doctor el 1962 amb
una tesi sobre l’art al Regne
de Mallorca, va exercir la
càtedra d’història de l’art
universal de la Universitat
de Tolosa de Llenguadoc.

Durliat és conegut a casa
nostra pels estudis sobre
l’art rossellonès, especial-
ment per l’ordenació que
va fer del patrimoni del
Rosselló. Un llibre seu so-
bre la pintura, publicat el
1954, va iniciar una sèrie
de volums sobre l’escultura
romànica del Rosselló. D’a-
quests llibres en va sorgir el
seu volum sobre l’art romà-
nic al Rosselló del 1958,

traduït al català després,
del qual es van fer diverses
edicions.

L’activitat de Durliat va
ser molt efectiva en la de-
fensa del patrimoni rosse-
llonès, pel qual va lluitar
amb intensitat. Per exem-
ple, pel retorn de les escul-
tures del claustre de Cuixà,
que eren a Nova York, i per
la reconstrucció del mateix
claustre. També és impor-
tant la tasca de recuperació
de les pintures murals de
l’església de Casesnoves,
prop d’Illa d’Altet, desco-
bertes pel mateix Durliat el
1953, arrencades i venudes
clandestinament el 1954 i
conservades després en un
museu de Ginebra. Durliat
va fer una campanya que va
aconseguir que el conjunt
tornés al Rosselló.

Ell també va ser funda-
dor de les Jornades d’Estu-
dis Romànics de Sant Mi-
quel de Cuixà, que després
de 30 anys es continuen
fent cada juliol a l’abadia.
Són unes jornades que con-
tribueixen a projectar l’art
medieval català al món. ■

números de Fura, fets sem-
pre de caràcter, delicadesa i
alè espiritual, harmonitzen
perfectament amb certes
cançons de Llach (per mi, la
simbiosi entre les teles i Un
núvol blanc regala un dels
moments més vibrants de
l’espectacle).

Han faltat assajos. Fura
ha tingut problemes amb la
subjecció de les teles (les
necessitats tècniques del
circ no són només les del
teatre). Hi ha números que
podent ser una perla han
quedat a mig camí; potser
Carrasco encara els pot
donar un toc d’àngel
(penso en quan l’actriu es
desvesteix perquè el fu-

E
l circ i l’univers dels
somnis tenen molt en
comú. La literatura, el

teatre i el cinema hi han
burxat molt, sovint des del
tòpic artísticament eixorc i
algun cop amb mestratge
(Goncourt, Genet, Fellini i
pocs més). Tranuites convi-
da l’espectador a entrar a
l’univers dels somnis per tal
d’empaitar la realitat, a so-
miar l’impossible per tal
d’aconseguir el possible. El
vehicle és una acurada se-
lecció de números de circ
combinada amb cançons
de Lluís Llach. Ell en direc-
te, arranjaments nous, set
músics excel·lents i les co-
reografies de Marta Carras-
co contribueixen a un plau-
sible resultat escènic i mu-
sical. Tenim el privilegi de
veure junts un grapat de
primeres figures del circ ca-
talà, complementats per
l’acròbata Alberto Barrera i
l’actriu Montse Rodríguez.
Si Ane Miren es desfulla
sota L’arbre nu contorsio-
nant-se sobre el piano d’en
Llach, després s’encabirà en
una vella maleta per viatjar
amb l’ànima fins a Ítaca. Si
el personatge del funàm-
bul Manolo Alcántara
apuntava genialitats a Lo-
comotivo (2005), Marta
Carrasco (Premi Nacional
de dansa 2005) les ha con-
vertides en poesia escènica.
Si Jorge Albuerne, gestor
artístic de La Makabra, de-
mostrava ofici i saber estar
amb el solo Dos (2004),
aquí domina la perxa xine-
sa i treballa personatge. Els

Crítica* circ

Una dimensió particular

JordiJané

Lluís Llach i la contorsionista Ane Miren en un assaig de l’espectacle ■ J.M. MORALES

nàmbul es vesteixi dalt del
fil, o en el suggeridor ballet
del bastó ofert com a bis).
La posada en escena corria
el perill de grinyolar per-
què Danés s’ha mirat el circ
de manera dual: números
amb tractament contempo-
rani com la contorsió, el
cable, la perxa xinesa i les
teles conviuen amb d’altres
(la freak, l’àpat grotesc,
algun punt de la ballarina)
que correspondrien a una
visió del circ més aviat ar-
queològica o pseudoro-
màntica. Dit això, cal ressal-
tar que l’equip encapçalat
per Llach, Danés i Carrasco
ofereix un espectacle amb
dimensió particular, factura

genuïna i qualitat alta. A
més, acosta dos àmbits (circ
i cançó) que fins ara vivien
d’esquena, cosa que em
sembla de gran interès des
dels punts de vista artístic i
social. Com que l’entusiasta
resposta del públic indica
que l’invent funciona, és
probable que aquesta pro-
ducció del Nacional es con-
verteixi en un referent del
circ contemporani català.

*
Tranuites Circus.
MÚSICA: LLUÍS LLACH.
VESTUARI: ROSA SOLÉ.
IDEA I DIRECCIÓ: LLUÍS DANÉS.
DIRECCIÓ DE MOVIMENT: MARTA
CARRASCO. TNC, 3 DE GENER

Als qui hem nascut en
aquest vell racó de món,
Fellini ens va aportar un
regal que no té preu: la
reconciliació estètica
amb nosaltres mateixos


