










Telèfons
Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091
Bombers-urgències 080
Inf. ciutadana 012
TMB 93.318.70.74

Inf. Renfe 902.320.320
Rodalies Renfe 900.410.041
Inf. aeroport 902.404.704
Inf. port 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Àltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

Barcelona

CINE
LATcinema Projecció del 
documental paraguaià Fuera de 
campo, d’Hugo Giménez. 
Cinemes Girona. Girona, 175. A les 
20.00 hores. Aportació voluntària.

Cinefòrum El Casal Lambda 
programa la pel·lícula Cruising, de 
William Friedkin, presentada per 
Carlos Dueñas. Verdaguer i Callís, 
10. A les 18.30 hores. Entrada lliure.

Ateneu Barcelonès Aquest espai 
projecta Tatuaje, primera aventura 
de Pepe Carvalho, de Bigas Luna. 
Presentarà Paco Camarasa. 
Canuda, 6. 19.00 hores. Gratuït.

Ciència-ficció Amb motiu del Saló 
del Còmic, la sala Phenomena 
ofereix la projecció de Capitán 
Harlock, de Shinji Arakami. Pare 
Claret, 168. A les 22.00 h. 6 euros.

CONFERÈNCIES
Horticultura L’expert Josep Maria 
Vallès parlarà sobre Hort urbà. 
Espai Contrabandos. Arc de Sant 
Cristòfol, 1. A les 18.30 hores.

Víctor Català La llibreria Documen-
ta organitza una festa per la novel·la 
recuperada Un film (3.000 metres), 
amb David Castillo, Josep 
Pedrals, Blanca Llum Vidal, Martí 
Sales i Núria Martínez-Vernis,  
amb l’actuació del grup Vàlius. Pau 
Claris, 144. 21.30 h. Gratuït.

Vilassar de Dalt El fotògraf 
Samuel Aranda comentarà la seva 
exposició Samuel Aranda 
#desprésdelaprimavera, que pot 
visitar-se fins al 17 de maig al Museu 
Arxiu. Marquès de Barberà, 9. A les 
20.00 hores.

LECTURES
‘Literaldia’ En aquest festival de 
literatura basca, avui concert-recital 
Nola belztu zuria, de la mà de Bide 
Ertzean i Metrokoa-droka 
kolektiboa. Euskal Etxea. Arc de 
Sant Vicenç. 21.00 h. 5 €.

Poesia En la programació del 
festival Alcools, poesia en escena 
Teresa Colom recitarà poemes del 
llibre La meva mare es preguntava 
per la mort. La Seca-Espai Brossa. 
Flassaders, 40. 21.30 h. 12 euros.

LLIBRES
Novel·la Presentació de La indiana, 
de Roser Burgués, amb Jordi 
Albertí i Ramon Erra. Ateneu 
Barcelonès. Canuda, 6. 19.00 h.

Premi Ramon Llull Jaume 
Figueras presentarà Algú com tu, de 
Xavier Bosch. Casa del Llibre. 
Rambla de Catalunya, 37. 19.30 h.

MÚSICA
Solidària Concert organitzat per 
Univers Àgatha, projecte altruista 
sobre l’autisme, amb la participació 
de Jordi Sabatés, Javi Jareño, 
Pere Pèries i Sergi Dantí, entre 
altres. Escola Jam Session. Montfart, 
16. A les 19.15 hores. Gratuït.

Sibil·la La basílica de Santa Maria del 
Mar recupera el Cant de la Sibil·la 
Pasqual, amb Àngels Graells i la 
coral Sinera. 21.00 hores. 20 euros.

Corda Actuació de la Camerata 
Esmuc Quartet Casals a l’auditori 
del centre cívic de Sant Martí de 
Provençals. Plaça d’Angeleta Ferrer, 
2. 19.00 hores. Gratuït.

‘Primavera coral’ Concert de la 
coral Harmonia i els cors Sant 
Ildefons, I Dilettanti i Mata de 
Jonc. Centre cívic Pere Pruna. 
Ganduxer, 130. 20.00 hores. Gratuït. 

Disc El grup de pop català Maià 
presenta el seu nou disc Estels a les 
Butxaques. Sala 2 Apolo. Nou de la 
Rambla, 111. 21.00 hores. 10 euros.

Altaïr Aquest espai acull una actuació 
del músic Hugo Aran. Gran Via, 616. 
19.00 hores. Gratuït.

Tarragona

LLIBRES
Reus Margarita Aritzeta presen-
tará la seva novel·la L’amant xinès 
amb Montserrat Corretger. Centre 
de Lectura. Major, 15. 19.30 hores.

Girona

DEBATS
Olot En el festival literari MOT, La 
invenció de París, amb Éric Hazan i 
Josep Ramoneda (18.00 h); Els 
misteris de Lisboa, amb António 
Lobo Antunes i Jordi Galves (20.00 
h), i La gran novel·la sobre Barcelona, 
amb Eduardo Mendoza i Sergi 
Pàmies (22.00 h). La Carbonera. 
Miquel Blay, 5. Gratuït.

Lleida

CINE
Llatinoamericà S’inaugura la 21a 
edició de la Mostra de Cinema 
Llatinoamericà de Catalunya amb la 
pel·lícula Libertador, d’Alberto 
Arévalo. La Llotja. Avinguda de 
Tortosa, 6. A les 21.00 hores.

ARTS ESCÈNIQUES 3 DIA MUNDIAL DEL CIRC

Catalunya se suma a la celebració d’aquesta efemèride amb 60 activitats, que
se celebraran durant 10 dies en 23 municipis a càrrec de 100 companyies.

Propostes Divendres 10.4.2015

P allassos i clowns, acròbates i 
trapezistes, xanquers, con-
torsionistes i mags, malaba-

ristes i empassafocs. Artistes i arte-
sans de pistes, carpes i escenaris cele-
bren el Dia Mundial del Circ amb 60 
activitats –espectacles, tallers i ex-
posicions– que tindran lloc en 23 
municipis catalans des d’avui fins al 
19 d’abril.
 L’efemèride se celebra el tercer 
dissabte d’abril des del 2008. Aquest 
any, la jornada central de la festa se-
rà el 18 d’abril. I el 2015 és també el 
tercer any que Catalunya se suma a 
l’esdeveniment amb 10 dies d’actes 
en què participen 100 companyies 
i entitats. Un extens programa que 
impulsen l’Associació de Professio-
nals de Circ (APCC) i la Xarxa d’Es-
pais de Circ (XECC) i en què desta-

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El circ està de festa

33 Vegeu totes les activitats a: www. 
diamundialdelcirc.wordpress.com

quen la trobada de monociclistes de 
Nou Barris (11 i 12), el festival Circ 
Cric del Montseny (diumenge, 12), 
la Mostra d’Igualada (16 a 19) i un ac-
te unitari, al parc de la Ciutadella, 
amb tallers infantils, entrenaments 
de circ oberts (amb reserva), lectura 
del manifest i espectacles de circ a la 
gorra per protestar per la falta d’es-
pais per a exhibicions circenses (18 
abril).

PERLES / El menú comença avui amb 
diverses cites. Amb el nom d’EP (Ex-
tended performance), la Central del 
Circ presentarà el treball de quatre 
companyies residents (ES, Sugar, So-
on i Eia), una mena de degustació 
dels muntatges que aquests grups 
portaran a sales i festivals (Moll de la 
Vela, 2. Avui i demà, 20.00 h, 8 €).
 Un altre escenari destacat és l’Al-
mazen (Guifré, 9), espai especialitzat 

en arts poc convencionals que avui 
programa un Open Mic, micro obert 
a músics, clowns i poetes (21.00 h. 5 
euros), i demà  ofereix un joc d’im-
provisació en clau femenina amb la 
troupe Improclown, un equip de cinc 
pallasses –Nyoli de Bui, Boba Fando-
lia, Mac Novara, Pinketa i Matilda– 
que en aquesta ocasió tenen com a 
convidats Amaia Prieto i el pallasso i 
pedagog Jesús Lara (21.00 h, 8 euros). 
Per al diumenge 19 d’abril anuncien 
una estrena estel·lar, la de l’especta-
cle ¡Ahora!, dirigit per l’argentina Li-
la Monti.
 La ruta té moltes parades. A Ter-
rassa, amb Manolo Alcántara i el seu 
muntatge Rude. A Sant Cugat, amb 
el Circ Raluy. A Cornellà, amb el pro-
fessor Karoli. La llista segueix. H

 

¡A PISTA! 3 A dalt, Camilo Clown (diumenge, 19) i ‘Rude’, de Manolo Alcántara (10 i 11 a Terrassa). A sota, la Cia 
ES, de La Central del Circ, i les pallasses Matilda, Boba Fandolia i Nyoli de Bui (foto: Enric Manonelles).
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CULTURA 32 NOU9EL

És la primera vegada que aquest musical de Broadway es representa íntegre en català

Nou 69 Teatre i La Nota estrenen 
a Torelló el musical ‘Els Addams’
Torelló

Jordi Vilarrodà
La col·laboració entre dues 
companyies osonenques  
–Nou 69 Teatre de Torelló i 
La Nota Teatre de Vic– fa pos-
sible aquest cap des setmana 
l’estrena al Teatre Cirvianum 
del musical Els Addams, la 
primera versió íntegra en 
català de The Addams Family, 
producció estrenada fa tot 
just cinc anys a Broadway 
amb música i lletra d’An-
drew Lippa. Fins a 21 actors i 
actrius participen en el mun-
tatge que ha dirigit Antoni 
Font, autor també de l’adap-
tació i traducció de l’obra.  

Antoni Font es va decidir 
per aquest títol perquè els 
personatges protagonistes 
“són coneguts de diferents 
generacions”. Creada per 
Charley Addams en llenguat-
ge de còmic l’any 1930 per 
a la revista The New Yorker, 
l’excèntrica i gòtica família 
Addams ha passat per sèries 
de televisió –que li van donar 
popularitat mundial– i pel 
cinema fins arribar al musi-
cal. En aquest cas, l’argument 
gira entorn de la història 
d’amor entre la filla dels 
Addams i un noi que prové 
d’una família convencional, 
amb el consegüent xoc que 
això provoca. “És una obra 
per al gran públic, però no 
és el típic jukebox... això no 
ha d’estar renyit amb la qua-
litat”, explica Antoni Font, 
amb qui han col·laborat Eva 
Mayo en la conducció del 
cant coral i Laura Panicot en 
les coreografies. Per al direc-
tor, Els Addams tenia també 
l’interès de ser una obra “que 
toca tots els estils musicals, 
des del tango al pop-rock” 
i ho fa des de la perspecti-
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Els Addams. Teatre 
Cirvianum, Torelló. 
Divendres 10 d’abril i 
dissabte 11, 9 vespre. 
Diumenge 12, 6 tarda. 

va d’un autor jove. “No té 
res gratuït, la seva obra: va 
agafar característiques dels 
grans autors dels musicals i 
les va barrejar amb elements 
molt d’ara”. En l’adaptació 
de les bases musicals hi ha 
treballat el músic i compo-
sitor Arnau Tordera, líder 
d’Obeses. 

Per posar en escena Els 
Addams, Font ha sumat la 
seva pròpia companyia, La 
Nota Teatre (amb qui ha fet 
espectacles de petit format 
com Records de Broadway 
o Hora de hits), amb Nou 
69 Teatre, que també tenia 

experiència en musicals 
com Alguna cosa divertida 
va passar camí del fòrum, de 
Stephen Sondheim, que van 
estrenar l’any 2009, o una 
anterior posada en escena 
de L’òpera dels tres rals. Pro-
fessionals i amateurs, una 
mescla “enriquidora per a les 
dues parts”. L’exigència ha 
estat màxima en qualsevol 
cas, “perquè és una obra on 
tothom canta, balla i inter-
preta”. Admet que es tracta 
d’una aposta “arriscada”, 
però que s’ha preparat bé, 
durant un any des que van 
començar els primers assajos. 

Els actors Marc Casanova, 
Guillem Rico, Andrea Alfre-
do, Laia Muñoz, Guillem 
Mas, Marc Pérez, Irene 
Gonzalo i Xevi Lozano inter-
preten alguns dels papers 
principals. “La part amateur 
del repartiment ens referma 
l’essència i la passió pel tea-
tre, que moltes vegades es fa 
per amor a l’art”, diu Antoni 
Font. 

Ripoll presenta 
la pel·lícula 
de Sergi Guix 
sobre Txarango

Ripoll

R.E.
El Teatre Comtal de Ripoll 
acollirà aquest divendres a 
1/4 d’11 de la nit i en sessió 
de cineclub el llargmetratge 
documental Tota la vida és 
ara, sobre el grup Txarango, 
que dijous ja es va estrenar 
a Barcelona. El documental 
està realitzat per Zeba Pro-
duccions i dirigit pel també 
ripollès Sergi Guix, amic de 
la majoria dels integrants de 
la formació. Tant el grup com 
el director seran presents a 
Ripoll.

El film recorre la trajectò-
ria del grup durant la creació 
dels dos discos que el grup 
ha publicat fins ara, Benvin-
gut al llarg viatge i Som riu, 
i les seves respectives gires. 
El mateix grup explicava que 
es tracta “de la mirada d’una 
persona que ens ha acompa-
nyat en moments importants 
i que ha pogut recollir l’expe-
riència amb la seva càmera”. 
La pel·lícula també vol ser 
el testimoni del canvi de 
vida d’un grup de joves que 
un dijous de febrer de l’any 
2012 es van reunir per penjar 
el seu primer disc a internet.

Muntatge espectacular
Torelló Vestuari, il·luminació o escenogra-
fia estan cuidats al màxim en la producció 
d’Els Addams. Un dels elements més desta-
cats és una casa de sis metres d’alçada que 
es mou. Aquesta mateixa complexitat fa 
que l’espectacle sigui difícil de girar fora 

del Teatre Cirvianum. A més de les tres ses-
sions d’estrena aquest cap de setmana –amb 
quasi totes les entrades venudes, excepte 
pel divendres– està previst repetir-la per 
la tardor. A la fotografia, els actors que 
intervenen en el muntatge, en un assaig al 
Cirvianum. 

Dia Mundial del 
Circ, a Sant Joan
Sant Joan de les Abades-
ses L’Associació Ripollès 
Circ commemora el Dia 
Mundial del Circ aquest diu-
menge a Sant Joan amb acti-
vitats que tindran lloc al parc 
de l’Estació a càrrec de Cer-
caCirc, amb el clown Shaun 
Forde. De les 10 del matí a 
les 2 del migdia i de les 4 de 
la tarda a les 8 del vespre, 
es faran jocs col·laboratius, 
malabars, equilibris i altres 
activitats. 
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JaésSantJordi aRBA

Hi ha la teoria que aquesta és una
festa infinita. Se celebra a la sete-
na planta de l’edifici d’RBA, al
22@, i ens serveix per estrenar
Famòbil, secció que seguirà les
mogudes dels famosos literaris
locals. L’excusa va canviant –un
dia és el premi de novel·la negra,
un altre es lliura el Gaziel–, però
els assistents són gairebé sempre
els mateixos. De tant en tant, bai-
xen a terra ferma, van als seus
llocs de treball, saluden els fami-
liars. I tard o d’hora, tornen a la
festa interminable. Fins al punt
que, al càtering, no serveixendol-
ços, perquè es podria interpretar
que són les postres i, en conse-
qüència, una invitació amarxar.
Com que el president del grup,

RicardoRodrigo, ésunavançat, el
pretext ha estat inaugurar Sant
Jordi amb dues setmanes d’ante-
lació. Després de la benvinguda
de Joaquim Palau, director de la
fundació, el president del Gremi
de Llibreters, Antoni Daura, diu
que cal agafar forces per afrontar

el proper 23 d’abril. Cosa que
equival a prendre cava, vi, cerve-
sa i tot allò que vingui de gust a la
barra lliure.
Els vicepresidents del Syndicat

de la Librairie Française fan el
pregó. Són Maya Flandin, de la
Vivement Dimanche, a Lió, i Xa-
vier Moni, de la parisenca Com-
me un Roman. Jon de Errazti els
tradueix. És un intèrpret que sap
interpretar. Aquest enamorat de
les paraules va aterrar a Barcelo-
na l’any 1992, i fa uns mesos con-
fessava a El món a RAC1 que,
quan va sentir per primer cop el
mot “mandonguilla”, va pensar:
“Aquest és el meu país”.
De mandonguilles no n’hi ha,

però sí minihamburgueses, cana-
pès,patatesbraves imoltagentde
l’anomenat mundillo. L’editor de
Gredos i ficció d’RBA, Manel
Martos, no s’ha posat les vambes
vermelles d’altres ocasions. Re-
conec entre els convidatsGemma
Lienas, Gerardo Marín, d’Alfa-
guara, Josan Hatero, Marina Es-
pasa, Joan Safont, Silvia Iriso,
Matías Néspolo, Andrea Rodés,
AlexReig, Daniel Vázquez Sallés.
Laura Santaflorentina em pre-

senta Daniel Arbós, que acaba de
publicarDeu top-models i una bo-

ja que parla sola a La Magrana.
Protagonitzada per un noi amb el
cor trencat, la novel·la repassa els
sistemes que hi ha per lligar a
Barcelona, l’única ciutat del món
on les persones no es coneixen
mai als bars. Ell va anar a una fes-
ta de singles enquè tothomporta-
vael seuhoròscopaferrat al jersei
per saber si eren compatibles
amb els altres. Comque Sant Jor-
di també és el dia dels enamorats,

vull esbrinar la compatibilitat zo-
diacal entre els editors, llibreters
i periodistes aquí presents.
“Però Sant Jordi no és el dia

dels enamorats”, em corregeix
Lluís Morral, de la Laie, mentre
fumo socialment a la terrassa
amb vistes a la torre Agbar. Diu
que això són invents propis de
gransmagatzems que decideixen
quan comença la primavera. Ell

és aquari, com la filla dels perio-
distes Sergio Heredia (bessons) i
Silvia Taulés, que és escorpió.Ál-
varo Colomer –“evidentment
lleó, el rei de la selva”– assegura
que els escorpió tenen fama de
ser destres en les arts amatòries.
Que els escorpionsmaten. Taulés
riu. Heredia també.
Isabel Sucunza, llibreteradeLa

Calders, és aixímateix escorpió, i
ho és la directora d’Àrtic, Anna
Pérez Pagès. El subdirector
d’aquest programa, Ivan Rosque-
llas, va néixer el mateix dia que
JohnLennon però anysmés tard,
de manera que és balança. Diuen
que sempre busquen l’equilibri i
no el troben mai. La productora
Cristina López és aquari. I la rea-
litzadora Laia Ventayol és verge,
per tant dedueixo que deuen ser
compatibles perquè fan un molt
bon equip.
Veig Patrícia Gabancho. Sota

quin signe va néixer? I el succes-
sor de l’agent literària Carmen
Balcells, Guillem d’Efak? I els
meus nous caps, Miquel Molina i
IgnacioOrovio? Pregunto i apun-
to, i a la llibreta, amb mala lletra,
hi diu: “Toni Vall, sagitari; el di-
rector deLaMagrana, JordiRou-
rera, també;ÀlexHinojo,ques’ha

deixat una barba llarga com un
hipster, també”.Uncambrer ano-
menat Carlos serveix vi a Taulés
per enèsima vegada. És verge.
Taulés diu: “Normal, els verges
són falsos bessons”. Ah, bé,
d’acord.
MartinaTorrades i AnnaAsco-

lies estan preparant Spanish
Bookstage, una plataforma de
compra-venda de drets d’autor
on line. Sónpeixos i taure respec-
tivament, i es portaran fraternal-
ment, com els meus germans i jo.
Des dels quatre anys, Ascolies és
amiga d’Anna Guitart, bessons,
ara coordinadora de guió del pro-
grama Via llibre i a qui ben aviat
veureu a les pantalles. Pregunto
als llibreters francesos. Emmiren
com si no m’haguessin entès. Re-
pregunto com a bona periodista.
Ella és cranc i ell, peixos.
També peixos és el director

d’Anagrama, Jorge Herralde, i
em diu que la seva dona, Lali Gu-
bern, és aquari. El seu gran fitxat-
ge a l’editorial, Sílvia Sesé, és ver-
ge; la cap de premsa, Teresa Slan-
zi, sagitari, i l’editora en català,
Isabel Obiols, bessons. “Però
alerta”, m’adverteix Obiols, “que
el que compta són els ascen-
dents”.Vaja.Tot aquest treball de
campper ano-res. Ésmassa com-
plicat. Sóc incapaç d’arribar a cap
conclusió.
Devers la mitjanit, es disparen

els llumsdecolors i unadjmolt li-
teràriacanviade to idevolum.Ha
arribat el moment del gintònic i
dels whiskies. “Sommassa cultes
per a aquesta música”, es queixa
l’editor de Libros del Asteroide,
Luis Solano. En preguntar-li quin
és el seu horòscop, respon lògica-
ment: “Jo, lleó”. A l’argentí Edu-
ardo Hojman el cansa que posin
tantes cançons de Calamaro.
Tambésonenhitsd’Alaska,Hom-
bres G i Raffaella Carrà.
Els astres s’alineen i tothom

surt a ballar. Algunes ens esgar-
gamellemambla tornadaquediu:
“sufre mamón”. Els francesos ac-
cepten que han vingut a divertir-
se. És primavera, l’amor sura en
l’aire i la gent ho celebra. Els úl-
tims que se’n vanho fan a les qua-
tre de la matinada. El proper di-
lluns, el premi Gaziel es lliurarà
aquí mateix. La teoria pren força:
la festa infinita continua.!

ALFREDO GAROFANO

A la dreta, els vicepresidents del Syndicat de la Librairie Française,Maya Flandin i XavierMoni, dijous a la nit a la festa de Sant Jordi

FAMÒBIL

Llucia Ramis

Barcelona

Llibreters,editors i
escriptors agafenforces
perafrontarelproper
23d’abrilenuna llarga
vetllada literària

PALOMA ARENÓS
Sant Cugat del Vallès

Desprésdemésde80anysdevida
aixecant la gran carpa, el Raluy ha
fet una excepció. Entre el 2 i el 12
d’abril ha transformat el Teatre-
Auditori Sant Cugat en un circ, en
elmillorsentitde l’expressió.Des-
prés de Reus, la companyia, capi-
tanejada per Carlos Raluy, està de
gira estable amb el seu nou espec-
tacle The Big Top, però a Sant Cu-
gat ofereix la versió rebatejada
comTheBigTop... Inside.
Durantdueshores ienvoltatsde

quatre parets i sostre d’obra, els
artistes delecten el públic amb
grans números aeris, de malaba-
risme, equilibri, força i bonhumor

amb un tret comú: el caràcter tra-
dicionaldelamarcaRaluy.Perquè
elcircde l’Auditori s’assemblimés
a la versió tradicional, els carruat-
ges clàssics del Museu Raluy do-
nen la benvinguda al públic a la
plaça. I a l’escenari s’han instal·lat
butaques en semicercle, demane-
ra quemés d’un espectador viu en
lapròpiapelllesbromesdelpallas-
soBobylev.
SantCugatdelVallès,queésciu-

tat amiga del circ des del 2008, ha
volgut retre homenatge a aquest
artambaquestaoriginal iniciativa,
segons explica el directordelTea-
tre-Auditori,PepTugues.PerCar-
losRaluy,haestatunaaposta“cre-
ar i descobrir com encaixa el circ
dins d’un teatre. Estem acostu-

mats a estar envoltats pel públic,
però a l’Auditori, una gran part
dels espectadors els tenim da-
vant”, raona. El seu germà Lluïset
Raluy, pallasso imatemàtic, conti-
nua sorprenent el públic amb un
número“científic”enelqualacon-
segueixqueunagallina-balaarribi
a lagàbia,desprésdeserdisparada
peruncanó.Unaaltrade lesnove-
tats són els Golden Stars, un grup
d’aguerrits equilibristes, enfun-
datsenuntutúdeballet,quevolen
pelsairesmentre fansomriure.
El Raluy prosseguirà la seva gi-

ra, ara ja amb la carpa clàssica, a
Sabadell (del15al19d’abril),Man-
resa (del 23 d’abril al 3 de maig),
Terrassa (del 7 al 17 demaig) i per
terres franceses.!

El Raluy transforma el Teatre
Auditori de Sant Cugat en un circ
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‘Fast & furious 7’ trenca 
rècords de taquilla
La setena entrega de la franquícia Fast & fu-
rious continua amb l’accelerador a fons: des-
prés del segon cap de setmana als cinemes ja 
ha recaptat 238 milions d’euros als EUA i es 
calcula que arribarà als 660 milions a nivell 
global. Amb 10 dies ja ha superat el film pre-
cedent i ha establert un rècord a Universal.

100 funcions per celebrar 
el dia Mundial del Circ
Dissabte se celebrarà un acte al Parc de la Ciu-
tadella de Barcelona per celebrar el Dia Mun-
dial del Circ –Jorge Albuerne llegirà un discurs 
i es faran tallers i entrenaments–. El sector ha 
organitzat unes 60 activitats (espectacles, ta-
llers i exposicions) en 23 municipis, unes 100 
funcions que s’allargaran fins diumenge.

Una sàtira rock contra la banca

terior era del 1977, obra de Feliu For-
mosa– escurça la llargada del text a 
dues hores i refon les diferents versi-
ons, amb finals diferents, que Dür-
renmatt havia anat retocant.  

Arnau Tordera, líder dels Obeses, 
s’ha ocupat de la música i ha trans-
format el cabaret en una òpera rock. 
La jove banda osonenca –popular 
per temes com Botifarra amb seques 
o la televisiva Regala petons– puja-
rà a l’escenari per servir 22 temes de 
“rock simfònic amb certa foscor”. 
“El rock té connexió amb una cosa 
més frívola, però amb l’univers sim-
fònic agafa una part dramàtica que li 
dóna profunditat, i que es va enter-
bolint juntament amb la història”. 
Tordera convida fins i tot a veure 
l’obra com un concert de rock.  

Combatre la por amb humor 
Frank V planteja un món al revés, on 
els valors estan canviats de lloc. “La 
bondat és menystinguda i el que és 
bo és l’estafa i el crim”, explica Mes-
tres. Entre la disjuntiva de dur una 
vida en què imperi l’amor, la bondat 
i l’honestedat o bé optar per enri-
quir-se, els personatges del suís tri-
en el pla B. I malgrat tot, això no 
sembla que els faci feliços: “Són uns 
desgraciats. Estan tan obsessionats 
per la pasta que no se la gasten, no 
la disfruten i se la roben entre ells”, 
diu Farelo.  

“No és una xarlotada”, avisa 
Mestres. “És una farsa molt se-
riosa. De pallassades, poques”, 
apunta Belbel. Aquest to entre 
grotesc i dramàtic, a més de la 
música i la coreografia, són el 
gran repte per als actors, una 
companyia d’onze intèrprets 
encapçalada per Farelo i Mòni-
ca López, on fan de les seves, en-
tre d’altres, David Bagés, Ferran 
Rañé, Albert Ribalta, Xicu Masó 
i dos actors de la Kompanyia del 
Lliure, David Verdaguer i Laura 
Aubert. “Interpretem personat-
ges estereotipats però que s’han 
de dotar d’humanitat”, explica 
López. Entre la màscara, l’esper-
pent i l’expressionisme ale-
many, els actors han “hagut de 
sintonitzar amb uns personat-
ges monstruosos víctimes d’ells 
mateixos”, explica Rañé.  

L’obra “commina a exorcitzar 
la por a partir de l’humor, una de 
les armes per no témer aquests 
mafiosos i gàngsters”, resumeix 
Mestres, un missatge que es pot 
ampliar al mateix Lliure amb 
una altra aproximació als 
 diners. Mentre a la sala gran so-
nin les notes de Frank V, a l’Es-
pai Lliure s’hi estarà represen-
tant l’obra Mammón, l’inici de la 
trilogia batejada com Tot pels 
 diners.e

Josep Maria Mestres dirigeix un espectacle musical que Dürrenmatt definia com 
“meitat comèdia bufa, meitat tragèdia fosca”. ROS RIBAS

El Teatre Lliure estrena el ‘Frank V’ de Dürrenmatt amb música d’Obeses  

Friedrich Dürrenmatt va escriure ja 
el 1959 i des de la mateixa Suïssa una 
de les crítiques més letals, àcides i 
subversives contra la banca. Frank V 
(opereta d’una banca privada) és una 
paràbola del terrible poder corrup-
tor dels diners vist a través d’una fa-
mília de banquers estafadors, el pa-
ter familias de la qual –un shakeas-
pearià Frank V– pretén que els fills 
no segueixin el seu exemple crimi-
nal i siguin més bones persones. “No 
els acaba de sortir bé”, avança l’actor 
que interpreta el protagonista, Edu-
ard Farelo. Però el musical que es-
trena aquest dijous el Teatre Lliure, 
sota la direcció de Josep Maria Mes-
tres, no només és una sàtira contra 
la banca: és una crítica al poder eco-
nòmic i polític global “que sembla vi-
sionària, com si l’hagués escrit ara i 
aquí”, diu Mestres, i també una pre-
cisa anàlisi “de la condició humana, 
d’on ens porta l’ambició desmesura-
da i la falta d’escrupols i valors”.  

Les connexions amb l’actualitat 
són inevitables, si es pensa en les 
targetes black, el rescat bancari o els 
casos Millet i Pujol. L’obra comen-
ça amb el fals funeral del dirigent de 
la banca que pretén forçar la fallida 
de l’entitat per aconseguir que la 
rescati l’Estat. El director del Lliu-
re, Lluís Pasqual, recorda un cas si-
milar: el del pare de Javier de la Ro-
sa, que es va fugar de Barcelona i es 
va donar erròniament per mort des-
prés d’una estafa milionària. “Arri-
ba un moment que són tan desca-
rats que hi ha perill que el món se’ls 
tiri a sobre”, diu Farelo parlant de la 
seva família de banquers a Frank V. 
I afegeix: “Si el món és una benzine-
ra en què està permès fumar, ells 
són els senyors de la benzinera que 
et venen els mistos”.  

Música simfònica fosca 
L’obra és “meitat comèdia bufa, mei-
tat tragèdia fosca”, segons va escriu-
re el mateix Dürrenmatt, que també 
la bateja com a “opereta”. La referèn-
cia irònica a L’òpera de tres rals de 
Bertolt Brecht hi és evident en el tí-
tol. “És un musical a la Brecht, però 
Dürrenmatt és menys didàctic, més 
lliure, no té una ideologia tan concre-
ta, també perquè l’època és diferent”, 
explica Sergi Belbel, encarregat de la 
nova versió. “Dürrenmatt és massa 
gamberro per cenyir-se a una orto-
dòxia, és poc elegant, i això li permet 
anar més enllà de Brecht”, afegeix 
Mestres. L’adaptació de Belbel –l’an-

BARCELONA
LAURA SERRA

Perill 
“El món és 
una benzinera 
en què està 
permès 
fumar”,  
diu Farelo

A LES LLIBRERIES 
Andrea i Maria Rodés acaben 

de publicar una novetat 
editorial. FRANCESC MELCION

tret del Pol, cap dels altres inte-
grants de l’expedició estan prepa-
rats per assolir el repte.  

Un imprevist complica encara 
més la petita aventura, que acaba 
arribant fins a la Susanna, exparella 
del Sergi. “Ella és una noia naïf, que 
s’ha fotut una hòstia molt gran –diu 
l’Andrea sobre el seu alter ego en la 
ficció–. La vida no és tan rosa com 
ella creia”. El personatge treballa de 
ginecòloga a Barcelona. Les seves 
preocupacions socials, sumades a 
les del Sergi, ajuden a fer una mica 
més complexa la mirada sobre la 
burgesia catalana que projecta la 
novel·la: “No tots els pijos són frí-
vols. Els meus personatges també 
viuen en un entorn de retallades 
–explica–. Jo no he volgut escriure 
una novel·la sobre una classe soci-
al i procuro no jutjar-la. Ni sóc sar-
càstica ni cínica amb el que fan els 
personatges. Al contrari, crec que 
n’hi ha que senten autèntica passió 
per la feina que fan, i això em sem-
bla admirable”.e
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A L’AIRE LLIURE Un dia assolellat i primaveral va
acompanyar els joves participants en la jornada de Circ en
Família de què es va gaudir a la plaça de Sant Domènec

4

Els més petits de casa s’ho van
passar d’allò més bé ahir al migdia
a la plaça Sant Domènec de Man-
resa en la jornada de Circ en Famí-
lia que va organitzar l’Associació La
Crica, entitat que aquest curs im-
parteix classes a  alumnes d’en-
tre  i  anys. Set monitors van
apropar els nens i les nenes a di-
verses especialitats circenses en
una experiència que se celebra
un cop cada mes a la sala Sant Do-
mènec, al teatre Conservatori.

Rat Serra, Cira Bover, Rut Trias
i Javi Soler, acompanyats dels apre-
nents Marc Ene, Lluc Baldesano i
Núria Castañer, van afrontar la
responsabilitat de compartir dues
hores de circ amb els nombrosos
infants que van passar per Sant
Domènec. Cadascun d’ells podia
gaudir de vuit atraccions: trapezi,
cable d’equilibris, equilibris acro-
bàtics amb persones, bola d’equi-
libris i els malabars amb pals de
diable, anelles i plats xinesos.

«Dissabte vinent és el Dia Mun-
dial del Circ, i ens trobarem tots al

parc de la Ciutadella de Barcelona,
però el cap de setmana anterior, els
centres de la Xarxa d’Espais de Circ
de Catalunya muntem la jornada
cadascú a la nostra ciutat», va ex-
plicar Rat Serra comentant una ini-
ciativa que ahir va tenir lloc tam-
bé en poblacions com Terrassa, Sa-
badell, Mataró, Barcelona i Valls.

La Crica va ser guardonada en
els Premis Zirkolika, els guardons
més destacats del gènere a Cata-
lunya, en la categoria de Millor ini-
ciativa per a la projecció del circ.
Una recompensa que «ens ha fet
més coneguts arreu del país, han
vist que tenim un centre de for-
mació potent», va dir Serra. El tre-
ball que porta a terme l’associació
va merèixer el reconeixement del
gremi perquè, no en va, «som l’en-
titat d’ensenyament a nivell ama-
teur amb més alumnes de Cata-
lunya». Els participants en la jor-
nada d’ahir també van poder visi-
tar la sala Sant Domènec i entrar
en un sorteig que lliurarà dues
invitacions a la Gala de Circ de la
festa major, que es farà al Kursaal.

TONI MATA I RIU | MANRESA

La Crica exhibeix
lideratge formatiu
i ensenya les arts
del circ als infants

El grup manresà, capdavanter al país en
nombre d’alumnes, va fer una jornada oberta 


REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE MARTA PICH

IMATGES D’UNA MATINAL DE CIRC a la plaça de Sant
Domènec de Manresa. Una nena fa girar una anella en
una de les proves de malabars que es podien practicar.

Un nen bufa intentant que el plat xinès continuï girant
sense parar. La monitora Rat Serra acompanya un
infant sobre el cable d’equilibris
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La categoria dels artistes i do-
cents i el treball pacient han es-
tat les claus de l’èxit assolit per
l’Associació de Circ La Crica,
que té en cartera gairebé dos
centenars i mig d’alumnes. Una
bona notícia que hauria d’anar
acompanyada d’una altra de res-
sò similar: el trasllat a un escenari

de més dimensions perquè la sala
Sant Domènec «ha quedat petita»,
va apuntar Rat Serra. La Crica està
mantenint converses amb l’ad-
ministració per trobar un espai
més gran. La nombrosa demanda
de persones que volen aprendre al-
guna de les arts del circ obliga a tro-
bar una solució.

Una altra de les mostres de l’ex-

cel·lent acollida que té La Crica a
la ciutat són els Casals d’Estiu,
que enguany se celebraran les
cinc setmanes de juliol en horari
matinal (- h), adreçats a nens
i nenes d’entre  i  anys. Les ins-
cripcions es poden realitzar a tra-
vés de la web del teatre Kursaal
(www.kursaal.cat), i no s’hi val a
badar perquè només hi ha qua-
ranta places disponibles. Les me-
sures de la sala Sant Domènec
no admeten un marge superior.

TONI MATA I RIU | MANRESA

Una sala a punt de morir d’èxit

LA BANDA SIMFÒNICA DEL
CONSERVATORI I LA SUMMIT
HIGH SCHOOL ORCHESTRA de
Colorado van compartir escenari
dissabte al vespre a la basílica de la
Seu de Manresa, en un concert
conjunt que va aplegar fins a cinc
centenars d’espectadors. L’actuació
va ser possible gràcies a l’associació
People to People, que organitza
l’estada de grups nord-americans a
Europa. El conjunt manresà va estar
dirigit per Francesc Palacios, i el de
Colorado per Linda Shea.



Mig miler de
persones en el
concert a la Seu

SALVADOR REDÓ ÀNGEL OLIVERAS

Antonio Díaz, el Mago Pop, va omplir les cinc funcions que va dur a terme
aquest cap de setmana passat al teatre Kursaal de Manresa, el mateix èxit que
va assolir en les tres sessions de l’espectacle La gran ilusión del novembre
passat. A la foto, el mag firma al llibre de signatures del teatre manresà.



Un altre gran èxit del Mago Pop al teatre Kursaal
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Núria Gago debuta  
en el terreny literari
La intèrpret Núria Gago s’estrena en el món 
editorial amb la novel·la Quan tornem a casa 
(Columna). Gago afirma que, com a actriu, ha 
après a posar-se en la pell de diversos perso-
natges i a entregar-s’hi. Per això no li ha cos-
tat fabular. L’amor i les relacions personals 
són protagonistes en sis històries diferents.

Un curtmetratge de 
l’Escac competirà a Canes
El curt Víctor XX d’Ian Garrido López, es-
tudiant de l’Escac, ha sigut un dels 18 curts 
d’escoles de cinema seleccionats per compe-
tir a la Cinéfondation del Festival de Canes. 
Ahir es va saber també que Philippe Garrel 
inaugurarà la secció paral·lela Quinzena dels 
Realitzadors amb L’ombre des femmes.

Una festa del còmic  
i el cinema fantàstic
●  Celebració ‘Star Wars’ 
Demà arrenca a Califòrnia la 
Star Wars Celebration, un esde-
veniment dirigit als fans més 
acèrrims de la saga galàctica. Els 
visitants del Saló tenen 300 in-
vitacions disponibles per seguir 
la retransmissió de l’acte inau-
gural en un cinema al qual arri-
baran en un autobús custodiat 
per soldats imperials. 
●  Exposicions  
El Saló del Còmic acull prop 
d’una vintena d’exposicions. 
Les més destacades són les dedi-
cades a The Spirit, al còmic fe-
mení del franquisme, al gènere 
de fantasia i ciència-ficció, als 
ninotaires Guillermo Cifré i el 
seu fill, Guillem, al Perich, al Jo-
ker i al Capità Amèrica. 
●  Anacleto es presenta 
L’equip d’Anacleto, agente se-
creto, encapçalat pel director 
Javi Ruiz i els actors Imanol 
Arias i Carlos Areces, presenta-
rà divendres un avançament de 
l’adaptació de la historieta de 
Vázquez Gallego, del qual s’ex-
posaran també alguns originals. 
●  ‘Joc de trons’ al Saló 
Al voltant de la sèrie literària de 
George R.R. Martin s’han orga-
nitzat xerrades i taules rodones 
amb l’editor Alejo Cuervo, 
l’il·lustrador de les  portades 
Enrique Coromina i l’excandi-
data a l’alcaldia de Madrid per 
Izquierda Unida Tania Sánchez.  
●  Tallers d’animació i dibuix 
A més del tradicional taller de 
dibuix de l’Escola de Còmic Jo-
so, el Saló organitza un works-

hop d’animació en stop 
motion i una sèrie de 

tallers divulgatius 
sobre meteorits, 

policia científica, 
electromagnetis-

me i invents revo-
lucionaris.
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L’exili del circ  
i la jubilació dels 

elefants del Ringling

Dissabte se celebra el Dia Mundial del Circ i els ar-
tistes del nostre país han organitzat un munt d’ac-
tivitats que culminen al Parc de la Ciutadella. Na-
turalment, també hi ha un manifest, escrit per Jor-
ge Albuerne, de to reivindicatiu i prosa literària 
gens circense: “...no hi ha risc més alt que el de ca-
llar el que un sent, o tancar els ulls enfront de les 
injustícies... malgrat que jugar-nos la vida en els 
nostres aparells dia rere dia podria semblar-nos 
suficient”.  
 
FFruits de temporada. Si la lluita de la cultura per 
sobreviure al món de l’economicisme totalitari 
és anguniosa, la del circ (hi podríem afegir la dan-
sa) evoca la resistència del herois de Numància. 
És cert que s’ha avançat per donar-li visibilitat 
i potenciar-ne la creació i exhibició –cal dir que 
sol tenir un gran èxit de públic–, però també ho 
és que els resultats encara són molt minsos i que 
els suports de les administracions, amb pla de la 
Generalitat inclòs, resulta insuficient i arriba a 
poc més que per plantar llavors i recollir fruits de 
forma esporàdica. Un altre tema important és la 
precarietat de l’ensenyament de les arts del circ. 
Així és difícil formar professionals.  
 
Adéu, Dumbo! I parlant de circ, cal dir que el més 
gran del mon, el Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey, ha decidit jubilar els seus elefants asià-
tics a partir del 2018 i cedir així a les pressions de 
grups animalistes i legislacions que prohibeixen 
l’exhibició d’animals salvatges en un escenari. De 
fet, el Ringling acaba de suspendre la gira 2015 a 
Mèxic per això. Curiosament, el propietari s’ha 
preocupat sempre molt dels elefants, fins al punt 
que el 1995 va obrir una reserva de conservació i 
estudi de paquiderms a Florida amb una colònia 
de més de 30 exemplars. I cadascun costa 65.000 
dòlars a l’any. Allà acabaran els 13 últims elefants 
de l’espectacle més gran del món el 2018.e

CRÍTIC TEATRAL 
SANTI FONDEVILA

l il·lustrador de les  portades
Enrique Coromina i l’excandi-
data a l’alcaldia de Madrid per
Izquierda Unida Tania Sánchez. 
●  Tallers d’animació i dibuix
A més del tradicional taller de
dibuix de l’Escola de Còmic Jo-
so, el Saló organitza un works-

hop d’animació en stop
motion i una sèrie de 

tallers divulgatius 
sobre meteorits, 

policia científica, 
electromagnetis-

me i invents revo-
lucionaris.
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INVASIÓ DE TITELLES A MOLLET
La Mostra de Titelles de Mollet tor-
na un any més amb dotze compa-
nyies i centenars de titelles repartits
per places, carrers i equipaments
municipals com el Mercat Vell o La
Marineta. Entre els artistes locals,
destaquen Galiot Teatre i el seu ‘El
bavastell antic’ i The Pee Green Boat,
que presenten el xou en anglès ‘The
Shoe Tree’. Els menuts quedaran
bocabadats veient el circ de puces
del belga Dominique Kerignard i les
marionetes funàmbules d’Alauda
Teatro. La mostra també comp-
tarà amb una instal·lació de gran
format, la carpa museu dels titelles,
un espectacle d’adults, paradetes
d’artesania i atraccions antigues.
9A MOSTRA INTERNACIONAL DE
TITELLES.MOLLET DEL VALLÈS (VALLÈS
ORIENTAL). HORARI: DV. 17, DS. 18
I DG. 19 D’ABRIL. PREU: ACTIVITATS

GRATUÏTES (EXTERIOR) I DE
PAGAMENT (SALES). EDATS: TOTS ELS
PÚBLICS. WEB: www.molletvalles.cat

SALUT I BONS ALIMENTS
La Fundació Alícia, el projecte
gastronòmic engegat pel xef Ferran
Adrià i el cardiòleg Valentí Fuster,
celebra aquest cap de setmana a
Món San Benet, al Bages, la festa
de la cuina fàcil, sana i divertida.
Es tracta de dues jornades obertes
a tothom, amb activitats lúdiques
i pedagògiques quemostraran el
ventall de possibilitats i serveis de
la Fundació Alícia. Durant la festa,
els nens i nenes participaran en
diversos tallers de cuina i bona
alimentació, visitaran el monestir de
Sant Benet i descobriran l’espai de
recerca i creació a través d’activitats
de lleure, jocs i moltes sorpreses.
ALÍCIA’T. FESTA DE LA CUINA FÀCIL,

SANA I DIVERTIDA.MÓN SANT BENET.
CAMÍ DE SANT BENET, S/N. SANT
FRUITÓS DE BAGES (BAGES). HORARI:
DS. 18 I DG. 19 D’ABRIL, DE 10 A
19.30H. PREU: TALLERS A PARTIR DE 2
EUROS. EDATS: A PARTIR DE 4 ANYS.
WEB: www.alicia.cat/festaalicia

SANT JORDI DE TITELLES
Dijous que ve, Catalunya celebra
Sant Jordi, una jornada especial
per als enamorats, però també
per als amants de les lletres i les
llegendes. Rinaldo, el titella estrella
de La Puntual, viatja en el temps
per relatar la cèlebre història del
valent cavaller sant Jordi i de com
va salvar la princesa del destí de ser
cruspida per un drac gegant. Euge-
nio Navarro, el titellaire resident,
recupera aquest muntatge estrenat
ambmarionetes l’any 1978 per la
històrica companyia La Fanfarra.

SANT JORDI, LA PRINCESA I EL DRAC.
LA PUNTUAL. C/ ALLADA-VERMELL,
15. BCN (BORN). HORARI: DV. I DS., A
LES 18H; DG., A LES 12 I 17H. PREU:
9 EUROS. EDATS: A PARTIR DE 3 ANYS.
WEB: www.lapuntual.info

50 ANYS DE COMBINATS
Els combinats de circ són espais
d’experimentació i presentació
de diferents números i artistes de
circ que, sota la coordinació d’un
director, treballen plegats durant
una setmana per crear un petit es-
pectacle efímer. Per celebrar la seva
edició número 50, l’Ateneu Popular
9Barris s’omplirà durant la tarda i nit
de dissabte demúltiples números de
circ, en diferents espais i diferents
disciplines, i alhora commemora així
el Dia Mundial del Circ.
COMBINAT 50. ATENEU POPULAR
9BARRIS. C/ PORTLLIGAT, 11-15.

BCN (NOU BARRIS). HORARI: DS. 18
D’ABRIL, DES DE LES 18H FINS A LES
00H. PREU: GRATUÏT. EDATS: TOTS ELS
PÚBLICS. WEB: www.ateneu9b.net

FESTA DEL COMERÇ A SANTS
Els comerços de Sants surten al
carrer aquest diumenge ambmotiu
de la Festa de Primavera. A banda
de parades d’artesans i productes
de proximitat, hi haurà música i
dansa a càrrec del cantant Gonçal,
l’escola de música Diesi i les escoles
de dansa Urban Dance Factory i
Fàbrica de Somnis. Mentrestant, la
plaça de Sants acollirà un teatret
de titelles i jocs amb bombolles de
sabó gegants per als més menuts.
FESTA DE PRIMAVERA. ENTRE
C/ JOANOT MARTORELL I AV. MADRID.
BCN (SANTS-MONTJUÏC). HORARI: DS.
18 D’ABRIL, DE 10 A 20.30H. PREU:
GRATUÏT. WEB: www.eixosbcn.org

agenda

Les llibreries, les editorials i
els autors estan a punt per a
Sant Jordi, una diada que re-
conciliarà joves i adults amb
l’hàbit de la lectura. El foment
de les lletres, però, comença
des d’una edat ben primeren-
ca, i un bon punt de partida
són esdeveniments comMón
Llibre. Lamostra de llibres per
a infants torna aquest cap de
setmana alMacba i el CCCB
per celebrar onze anys divul-
gant els plaers de lectura en-
tre els més petits de la casa. A
la cita no hi faltaran novetats
editorials, espectacles, con-
tacontes, sessions de cinema,
tallers i trobades ambautors, il-
lustradors i personatges cone-
guts entre els petits lectors.

Núvols, lletres i meravelles
En la seva 11a edició, la versió
infantil de Sant Jordi ret ho-
menatge aAlícia al país de les
meravelles. El personatge de
Lewis Carroll protagonitza
una edició deMón Llibre que
dirigeix la mirada als nens i
nenes de 8 a 13 anys, que tenen
el seu lloc a l’Espai dels Grans.

BARCELONA CELEBRA L’11È ANIVERSARI DE LA MOSTRA MÓN LLIBRE

JAMES BEGG

Sant Jordi infantil

El Macba i el CCCB acolliran activitats relacionades amb el món dels llibres.

Entre les activitats centrades
en l’Alícia, destaca la coreo-
grafia dinàmica i enginyo-
sa de Thomas Noon Dance, la
pel·lícula en 3D de Tim Burton
i una exposició que recull di-
ferents publicacions d’aquesta
captivadora novel·la.
A banda de l’Alícia, Món Lli-

bre recupera contes clàssics en
forma de titelles com El Patu-
fet i La rateta o noves històri-
es com La Bleda, una comèdia
de fantasia sobre una princesa
molt pallassa. Tampoc caldrà
perdre’s les cançons, els poe-
mes i les ombres de la compa-
nyiaMercè Framis o el pas-
seig amb els núvols al cap dels
polonesos Teatr Delikates, au-
tors d’una instal·lació artísti-
ca que ha inspirat la Biblioteca
d’enguany. Un altre clàssic és
l’Espai dels Menuts, on els pe-
tits aprenen cançons de bres-
sol i veuen films d’animació
de països llunyans. Fins i tot
podran desxifrar el codi Brai-
lle i endinsar-se en el món
màgic de Little Night.
El dibuix també té presència

en lamostra amb activitats al
voltant de l’il·lustrador portu-
guès André Letria i la il·lustra-
dora Carme Soler, que inspira
l’espectacleRaspall.

MÓN LLIBRE 2015

DATA: DS. 18 I DG. 19 D’ABRIL, A
PARTIR DE LES 11H. LLOC: CCCB, PL.
DE JOAN COROMINES I MACBA. BCN
(CIUTAT VELLA). PREU: GRATUÏT. WEB:
www.bcn.cat/monllibre

Més espais,
més circ

+ RECOMANEM

El circ es reivindica aquest cap
de setmana ambmotiu del Dia
Mundial del Circ, una jornada
que se celebra cada tercer
dissabte d’abril. Una vintena de
municipis catalans se sumen a
la festa, però l’acte unitari de
celebració té lloc aquest dissabte
al Parc de la Ciutadella amb un
taller de descoberta per a nens i
nenes, la lectura d’unmanifest
i un entrenament obert a profes-
sionals i estudiants coordinat
per l’Escola Rogelio Rivel. La
Ciutadella també acollirà una
desena d’espectacles de circ a la
gorra, unamanera original de
reclamar més espais d’exhi-
bició circense. D’altra banda,
Vilanova i la Geltrú omplirà les
seves places d’artistes, fa un
combinat de circ i acull al Teatre
Principal el premiat espectacle
Cabaret Elegance. Girona i
les seves Festes del Tarlà;
Igualada, a través de La Mostra,
i Amposta, amb Pepa Plana al
capdavant, també s’uneixen
a la diada de circ mitjançant
múltiples tallers i funcions.
DIAMUNDIAL DEL CIRC. PARC
DE LA CIUTADELLA. PG. PICASSO,
21. BCN (BORN). DS. 18 I DG.
19 D’ABRIL. PREU: ACTIVITATS
GRATUÏTES. EDATS: TOTS ELS
PÚBLICS.WEB: www.apcc.cat
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La irrupción de Barcelona en
Comú y de su líder, Ada Colau, en
la política barcelonesa está obli-
gando a replantear la oferta elec-
toral de los dos partidos que has-
ta ahora han gobernado la capital
catalana. Convergència i Unió y el
Partit dels Socialistes han adecua-
do sus respectivos discursos para
reivindicarse como partidos sóli-
dos y alejados de aventuras de fi-
nal incierto.

Ello se visualizó ayer en los ac-
tos que CiU y PSC celebraron en
Barcelona a modo de arranque de
precampaña electoral. El alcalde
y candidato a la reelección por
CiU, Xavier Trias, se erigió como
el único valor seguro para que la
economía barcelonesa no se es-
tanque, mientras que Jaume Coll-
boni, candidato socialista, defen-
dió el “modelo Barcelona, que es
un modelo de éxito” con los Ayun-
tamientos del PSC.

Las propuestas de Barcelona
en Comú, todavía muy difusas, de
poner coto al negocio turístico y
reformular grandes eventos, co-
mo el Mobile World Congress,
permiten a los otros partidos acu-
sar a Ada Colau de querer frenar

la actividad económica. Trias, an-
te más de 500 alcaldes de CiU reu-
nidos en el consejo nacional de la
federación, apostó por la econo-
mía productiva. “Queremos crear
actividad económica para des-
pués repercutirla en la gente, sin
esto no hay bienestar”, dijo. El al-
calde y candidato de CiU incluso
se permitió utilizar un lenguaje
con reminiscencias radicales pa-
ra defender sus tesis. “Vamos a
proclamar la revolución del senti-
do común”.

Jaume Collboni, por su parte,
reivindicó los alcaldes socialistas
que ha tenido la ciudad y su obra

de gobierno durante 32 años. Lo
hizo en una asamblea en Nou Ba-
rris, un territorio amigo para el
PSC en el que tiene un alto índice
la número dos de la lista, Carmen
Andrés. “Nosotros sabemos de
qué hablamos cuando hablamos
de gobernar”, dijo el candidato
del PSC, en lo que sonó como una
crítica a la falta de experiencia de
la candidatura de Colau, en la que
ningún candidato ha tenido antes
responsabilidades de gobierno.
Días atrás Collboni ya reprochó a
“una parte de la izquierda” su
“manía” de “poner el contador a
cero” en Barcelona.

En el caso de los convergentes
toda su campaña, también fuera
de Barcelona, estará enfocada a
reivindicarse como un partido de
orden y como antídoto de la frag-
mentación y el desgobierno. El se-
cretario general de la federación
y número dos de Unió, Ramon Es-
padaler, resumió este mensaje.
“CiU es una apuesta segura en
tiempos de incertidumbre. Somos
garantía de gobernabilidad ante
la fragmentación que se divisa”.

Al discurso de cierta centrali-
dad contribuye la decisión de la
cúpula nacionalista de intentar
dejar en un segundo plano el dis-

curso independentista. No es que
Convergència reniegue ahora de
ello, sino que prefieren no hacer
bandera de ello para evitarse pro-
blemas con Unió en plena campa-
ña electoral y, sobre todo, no ta-
par lo que consideran una buena
gestión de sus alcaldes. El propio
Trias dejó claro la semana pasada
que su campaña no se centrará
en el plan soberanista, sino en rei-
vindicar sus logros. En su discur-
so de ayer apenas dedicó unas pa-
labras a reivindicar el “derecho a
decidir el futuro”.

Mas es el único que sí sigue
hablando del plan soberanista, pe-
ro de manera matizada. Dejó cla-
ro ante los cuadros del partido
que la economía es la absoluta
prioridad. También en un intento
de recuperar voto de los descon-
tentos admitió los problemas de
su partido con la corrupción, que
limitó a “algunos casos individua-
les”. La cuestión soberanista la de-
jó para el final y, tras recordar
que las próximas elecciones son
municipales y no autonómicas, sí
admitió que no es lo mismo conti-
nuar el proceso con los Ayunta-
mientos a favor que con los Ayun-
tamientos en contra.

Miquel Iceta, por su parte, ex-
hibe el músculo municipalista
que aún le queda al PSC e insiste
en que en estas elecciones se ha
de hablar de los problemas de las
ciudades, no de otra cosa. Por eso,
el líder de los socialistas catala-
nes aprovecha sus discursos para
reivindicar “la vieja escuela” de
hacer política, frente a los “vende-
dores de crecepelo”, en alusión a
las nuevas formaciones que
irrumpen.

Trias y Collboni se disputan el
voto de orden frente a Ada Colau
El candidato de CiU reivindica el progreso económico y el del PSC, elmodelo de ciudad

Trampolines, verticales, mástiles chinos, equi-
librios y aéreos se sucedieron ayer en el Parc
de la Ciutadella de Barcelona para celebrar el
Día Mundial del Circo. La Asociación de Profe-
sionales del Circo de Cataluña organizó una

jornada festiva en la que, junto a actividades y
talleres para descubrir a jóvenes y niños el
mundo del circo y mostrar a todos el entrena-
miento de profesionales y estudiantes, se rei-
vindicaron los valores de libertad y de integra-

ción que representa el circo. Cataluña cuenta
con 600 profesionales, incluyendo artistas, for-
madores, directores, técnicos y gestores, 90
compañías, 36 espacios de formación y 16 de
creación, además de 14 festivales.

consuelo bautista

El circo salta para reivindicars en su Día Mundial

La candidata de Barcelona en
Comú a la alcaldía, Ada Colau,
aseguró este sábado que si gana
las elecciones el 5% del presu-
puesto municipal lo decidirán
los vecinos de forma directa a
través de un proceso de partici-
pación digital y presencial que
recogerá las propuestas de la
ciudadanía.

Según informó BComú en
un comunicado, en la jornada

¿Cómo construimos una agenda
política de manera participada?
Colau explicó que “el proceso se
realizará de forma descentrali-
zada en los distritos y en concor-
dancia con el proceso de elabo-
ración del Plan de AcciónMuni-
cipal y los Planes de Acción de
los distritos”.

La proporción del presu-
puestomunicipal que decidirán
los ciudadanos se revisaría ca-

da año con la voluntad de que
aumente progresivamente.

Del mismo modo, ERC está
intentando hacer bandera de la
transparencia. Su candidato, Al-
fred Bosch, también presentó
ayer la candidatura, en la que
figura, en el último puesto, el
juez suspendido Santiago Vidal.
“Presentamos la lista ganadora,
una lista de talento, creación y
justicia”, resumió Bosch.

Presupuesto por votación directa

Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron ayer a un joven de 25
años y vecino de Roda de Ter
(Osona) acusado de provocar
un incendio a causa del cual
siete personas resultaron heri-
das, una de ellas de gravedad.
Los agentes acusan al deteni-
do de los delitos de incendio y
homicidio doloso en grado de
tentativa.

Los hechos sucedieron en
la medianoche del sábado
cuando los agentes de la poli-
cía catalana recibieron el aviso
de que se había originado un
incendio que estaba acabando
con el revestimiento de las pa-
redes del edificio situado en el
número 10 la calle Ramon
Martí de Roda de Ter. Un edifi-
cio de tres alturas con dos pi-
sos por planta. Como conse-
cuencia del fuego siete perso-
nas resultaron heridas, una de
ellas, una mujer de 34 años, es
la más grave al saltar desde el
balcón de un segundo piso a la
calle. Cinco de los heridos re-
sultaron intoxicados por la in-
halación de humo y fueron eva-
cuados al Hospital de Vic.

Un detenido
por provocar
un incendio
que causó
siete heridos
A. L.. C., Barcelona

MIQUEL NOGUER / PERE RÍOS
Barcelona
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