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una revisitació del ball de
Mastroianni i Masina a Gin-
ger e Fred –naturalment
sobre la banda sonora de
Nino Rota.

Suggeridora la russa
Tania a les teles i amb el
cavall blanc d’alta escola,
efectistes Bill & Rose vi-
rats de transformistes i
eficaç Jean Christophe al
trapezi de balanç. La grà-
cil monociclista Niedzela
Raluy és baixa per lesió.
Com més va, més alambi-
na el clown Lluïset Raluy
el control dels tempos

(antimatemàtics i enemics
del metrònom, els tempos
són el gran escull on molts
pallassos naufraguen).
Amb Jonny Bogino, en
Lluïset fa Màgia clàssica i
La gallina astronauta i, tot
sol, anuncia l’intermedi en
pla exhibicionista. Sempre
em farà posar la pell de
gallina la poesia de la seva
presència única a la pista,
somrient i tocant la con-
certina quan arriba la fi de
l’espectacle.

*
Dancing Circus, CIRC RALUY.
PORT VELL, 23 DE DESEMBRE

Aquest espectacle
dels Raluy combina
circ i dansa. No és la

hibridació de circ i dansa
contemporània a què
estem acostumats (no lliga-
ria amb l’estètica de la
casa), sinó que s’embolcalla
amb les girls de Katherine
Jane Smyth que, junt amb
alguns retocs de música i
vestuari als números dels
altres artistes, donen a l’es-
pectacle un cert to de no-
vetat respecte a producci-
ons anteriors. Atenció a Pat
Bradford & Kate, un való i
una anglesa que ofereixen
un número en el més pur
estil dels cabarets de mit-
jan segle XX. Digníssims ba-
llarins de claqué tots dos,
Bradford és sobretot un
verticalista consumat
(equilibris de cap sobre su-
port rotatori, impecables
passatges de mà a mà
sobre bastó, baixada d’es-
cales en vertical de mans
tot fent-hi claqué al ritme
de la ben trobada música, i
baixada i pujada d’escales
saltant en equilibri sobre
una mà). Bradford és, a
més, un acròbata a qui no
pesen els anys: fa una en-
comiable tanda de mortals
planats endavant i, ja a la
segona part, una successió
de caigudes còmiques de
mestratge indiscutible en

Crítiques*circ

El Raluy en dansa

Em posa la pell de
gallina la poesia
de la presència de
Lluïset a la pista

JordiJané

dominen a pleret les tècni-
ques que presenten en
pista i elaboren, amb un
discurs desenfadat i volgu-
dament esvalotat, un ho-
menatge al circ itinerant
de tota la vida a partir
d’una revisionista compli-
citat amb l’espectador.

La posada en escena
obeeix a un tractament
irònic –i, tanmateix res-
pectuós– de l’espectacle
tradicional i va farcida de
sorpreses en què hi tenen
tant a veure un decorat
practicable aprofitat orgà-
nicament fins a l’últim de-
tall com l’encertat joc con-
ceptual entre botiga i re-
botiga (en argot circense,
pista i control). Visual-
ment, la roda alemanya i
els equilibris acrobàtics
servits a estones en clau
d’humor són la teca d’un
espectacle que, malaura-
dament, només s’ha ofert
el 22 i 23 de desembre.

*
Circo de la Sombra,
LA VELA DE VILANOVA I LA
GELTRÚ, 22 DE DESEMBRE

Els havia parlat de l’es-
pectacle del Circo de
la Sombra en una

crònica de Tàrrega (AVUI,
13.9.2006). Ara, més rodat,
s’hi aprecien (i s’hi agraei-
xen) encara millor la
intel·ligència, l’ofici i la sen-
sibilitat amb què la compa-
nyia tracta el sempre rellis-
cós tema de la nostàlgia
del circ del passat. Jordi
Gaspar, Fabrizio Giannini,
Pierre le Gouallec, Arman-
do Rabanera, Anhalou
Serre i Johnny Torres bro-
den un espectacle que, a
més, testimonia l’evolució
tècnica i conceptual del
circ contemporani penin-
sular d’ençà d’aquell 1976
en què a Barcelona aban-
deràvem un circ “diferent”
a base de parodiar un circ
del qual ignoràvem les tèc-
niques.

Amb aquest espectacle,
el Circo de la Sombra i els
sis estupends músics i
compositors que l’acom-
panyen fan un gran salt
endavant. Els intèrprets

Nostàlgia
J.J.

Latragèdiadel
folk irlandès

El músic activista Ron Kavana ha recollit en un llibre i
quatreCDlahistòriadelamúsicatradicionaldelseupaís

Pere Pons
BARCELONA

“La història de la música ir-
landesa és la història tràgi-
ca d’un poble que encara
avui pateix la dominació
d’una força d’ocupació es-
trangera i al qual se li ha
negat la plena independèn-
cia”. Podria dir-ho més alt,
però no més clar. Qui s’ex-
pressa en aquests termes
és Ron Kavana, estudiós de
la música folk irlandesa, ac-
tual arxiver de la Rory Ga-
llagher Library de Cork i
músic activista que va girar
durant molts anys amb el
grup de punk-folk The Po-
gues. “Encara segueixo
pensant en Shane MacGo-
wan –el líder dels desarti-
culats The Pogues– com la
gran esperança per a la re-
cuperació d’una essència
folk que connecti amb la
gent d’ara. Donaria el que
sigui perquè tornés a l’esce-
na, però suposo que viure
fora de les normes establer-
tes i sobrepassar determi-
nats límits acaba passant
factura”, determina.

Mentre espera que l’im-
previsible i anàrquic geni de
The Pogues, a qui ell consi-

dera “el Charlie Mingus del
folk irlandès”, torni a con-
centrar les energies en el
seu talent creatiu –“en lloc
del destructiu”–, Kavana
ha tret profit de la seva
tasca compiladora amb la
publicació d’un llibre acom-
panyat de quatre CD que

fan un recorregut per la his-
tòria de la música tradicio-
nal del seu país. Irish Ways.
The story of Ireland in
song, music and poetry
(Proper Records) és el títol
d’aquesta obra, amb un
centenar de cançons que es
remunten a l’època celta i
que arriben fins als nostres
dies. Cançons, poemes i
narracions que el mateix
Kavana ha arranjat i sobre
les quals ha efectuat nous
enregistraments amb el
seu grup Alias Acustic Band
i amb la participació de con-
vidats com Shane MacGo-
wan, Paddy Keenan, Bryan
McNeill, Ferry Woods, Mick
Flynn i Niamh Parsons.

Tòpics
“L’adaptació dels temes
parteix de la meva inter-
pretació de la història, per-
què moltes vegades aques-
tes cançons s’han defor-
mat com a himnes de
taverna i, en realitat, la ma-
joria d’elles expliquen his-
tòries tristes de pèrdua i
abandonament”. En opinió
de Ron Kavana, els tòpics
del folklore irlandès no es
corresponen amb la identi-
tat originària d’una música

i d’unes històries que són
un permanent plany per la
manca de llibertat. “Tota
música popular, per molt
senzilla que sigui, té un
component ideològic que la
justifica. En aquest cas he
considerat necessari retor-
nar-li el to i la intenció que
he cregut que van tenir en
el seu origen”, explica. Els
sis anys que ha destinat a la
realització d’aquest treball
tan sols és el període efec-
tiu d’una feina que ve de
molt més enrere. “Que apa-
regui en aquests moments
ho considero de primera
necessitat, perquè cada ve-
gada són menys els joves
que saben que tenen una
tradició musical pròpia que
a més els explica la seva
pròpia història”.

La seva opinió sobre
dues icones mundials de la
música irlandesa com són
el grup U2 i el cantant Van
Morrison són ben dife-
rents. “Així com Van Mor-
rison no ha perdut mai la
dicció irlandesa en tot el
que canta, els U2 tant po-
drien ser de Dublín com de
Chicago perquè el que fan
no té res a veure amb la
música irlandesa”. ■

Van Morrison és una de les icones de la música irlandesa arreu del món ■ DENIS BALIBOUSE/REUTERS

L’autorveumolta
diferènciaentre
VanMorrison,
quenohaperdut
mailadicció
irlandesa, iU2
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