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Circ: Estrena a la Monumental

Cirkid i el seu espectacle ‘aquàtic’
Mig centenar d’artistes, una
pista que s’eleva amb un siste-
ma hidràulic i fonts que juguen
amb l’aigua al ritme de l’espec-
tacle configuren Circ aquàtic, un
muntatge de la companyia Cir-

kid que s’instal·la per quarta ve-
gada a Barcelona. L’espectacle,
que s’estrena demà, s’ambienta
en un món submarí i recrea les
aventures d’un pallasso que cau
al fons del mar. ■ JORDI GARCIA
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Ada Castells
BARCELONA

Fins diumenge vinent,
Sant Cugat celebra el vuitè
Festival de Poesia. A més
dels actes en llibreries, es-
pais d’art i carrers, que es
poden consultar a www.po
esia.santcugat.cat, el plat
fort arriba dissabte a la nit,
a les 22 hores, al Teatre Au-
ditori, amb un espectacle
d’Oriol Broggi a l’entorn del
poeta Feliu Formosa.
Aquest any també s’han or-
ganitzat dues exposicions a
l’entorn d’Agustí Bartra i
del poeta Formosa. Aquests
dos noms de la literatura es
fusionaran dissabte, a la 13
hores, al monestir, quan
Feliu Formosa i Cinta Mas-
sip llegiran versos de Bar-
tra. A les 7 de la tarda, a La-
GaLeRia, hi haurà una tro-
bada de Josep M. Subirachs
amb Joan Margarit. ■

Ladansa
méspotent

L’Australian Dance Theater, dirigit per
Garry Stewart, presenta ‘G’, una
abstracció contemporània de ‘Giselle’

Marta Porter
BARCELONA

“G en cap cas és una obra
narrativa, però sí que recull
elements de la Giselle clàs-
sica com la mort i la pèrdua,
és una peça descontextua-
litzada en la qual tota l’obra
és més que la suma de les
parts”. Així descriu el core-
ògraf Garry Stewart, direc-
tor de la companyia Austra-
lian Dance Theater, l’espec-
tacle G, que porta a partir
d’avui i fins diumenge al
Mercat de les Flors, amb
deu ballarins en escena que
combinen elements de tèc-
nica clàssica amb arts mar-
cials, ioga i dansa contem-
porània i donen lloc a un
llenguatge molt físic, ple
“d’energia, força i velocitat”,
especifica Stewart.

“Em frustrava la dansa
contemporània convencio-
nal i vaig voler anar més
enllà i crear una companyia
holística unint totes les tèc-
niques que porten el cos
fins al límit”, assegura el co-
reògraf recordant aquell
1999 en què es va fer càrrec
de la companyia.

Aquest, però, no és el pri-
mer cop que el coreògraf de
Sydney revisa els clàssics; ja
ho va fer fa set anys amb El
llac dels cignes (Birdbrain)
amb un gran èxit internaci-
onal. “M’interessa veure els
contrastos, com canvia una
obra en funció del context i
de l’època en què ha estat
creada i la tensió que es crea
entre el text preexistent i el
que vull fer jo de manera
que acabem tenint dues in-
terpretacions”, explica el
coreògraf. Per enfrontar-se
a Giselle, un dels grans ba-
llets romàntics, en què la
protagonista mor per amor

per reviure després entre
uns éssers sobrenaturals i
venjatius anomenats willis,
Stewart va fer “una recerca
sobre l’origen de la psiquia-
tria i la medicalització i em-
presonament de les dones
que diagnosticaven com a
histèriques, i em vaig ado-
nar que eren aquests homes
els que diagnosticaven i
col·locaven les dones en
unes presons lamentables
d’on mai més no podien sor-
tir. Per a mi les willis repre-
senten la venjança d’aques-
tes dones contra els homes
que les van empresonar”.

Pel que fa a la companyia,
Stewart diu que l’Australi-
an Dance Theater, amb seu
a Adelaide, és la companyia
australiana amb més gires
internacionals, tot i que la
Sydney Dance Company
faci “la meitat d’actuacions i
tingui el doble de recursos”
–“Inconvenients de no ser a
la costa est”, riu–. “Encara
que tenim moltes gires in-
ternacionals, Austràlia no
té cultura de coproducci-
ons, i això fa que el mercat
intern quedi reduït als
grans festivals”. ■

A ‘G’, el coreògraf Garry Stewart explora els límits físics dels ballarins ■ CHRIS HERZFELD
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