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 falta de grans espectacles de circ a la ciutat
de Barcelona –el Circ Xinès ha passat de
llarg en la seva mini gira que ha fet per Ca-

talunya i el Circo Mundial ja fa quatre anys que no
ve a causa de la polèmica prohibició d’exhibir ani-
mals salvatges– durant aquest any 2008 s’han po-
gut veure dos espectacles relacionats amb la figura
del cavall. El primer va ser Cavalia, un muntatge
que amb un gran èxit de públic i crítica va estar du-
rant un mes llarg al Fòrum. Aquest cap de setmana
passat es va presentar al Palau Sant Jordi una nova
edició d’Apassionata, un espectacle que consisteix
a mostrar una successió de números de doma que es
va poder veure dues vegades un sol dia. El resultat
va ser irregular, amb una primera part bastant dece-
bedora, malgrat bons efectes com els de l’aigua i,
sobretot, un final denigrant per a la figura del pa-
llasso –uns senyors seriosos es van emportar un ex-
cèntric mentre feia la clàssica entrada d’Els Xiu-
lets–. La segona part, en canvi, va ser d’una gran
qualitat tècnica i artística, i amb grans números
com el que va presentar el jove espanyol Arafat
Martín Ruiz, i les companyies de Petra Geshoneck,
Hasta Luego, i François Jaquelin. Per cert, que du-
rant la funció de la tarda un dels maquíssims cavalls
cartoixans es va despistar i va anar a parar davant
d’una de les taules instal·lades a l’entorn de l’esce-
nari i que ocupava una família. Va quedar tot en un
ensurt i l’espectacle va poder continuar.

A

circ | «apassionata»

De cavalls i circ
� Director creatiu: Markus Gerlach.

Lloc: Palau Sant Jordi de Barcelona.

Dia: 24 de maig.

MARCEL BARRERA

Un acròbata de la companyia François Jaquelin.

●  El Museu Abelló-Fun-
dació Municipal d’Art de
Mollet presenta l’exposi-
ció El plasticisme espiri-
tual de Francesc Domingo,
una iniciativa de quatre
museus que són membres
de la Xarxa de Museus Lo-
cals de la Diputació de Bar-
celona i del Museu de
Valls.

L’exposició es podrà
veure a Mollet fins al 30

d’agost i, a partir del setem-
bre, començarà el seu re-
corregut per la resta de cen-
tres d’art que l’han copro-
duïda. Per part de la Xarxa
de Museus Locals hi han
participat, a més del Museu
Abelló –que ha coordinat el
projecte–, Thermalia-Mu-
seu de Caldes de Montbui,
el Museu Víctor Balaguer
de Vilanova i la Geltrú i el
Museu d’Art de Sabadell.

La mostra vol reivindi-

car dins del panorama de
l’avantguarda catalana un
dibuixant i pintor que, per
motius diversos, n’havia
quedat gairebé exclòs. Un
bloc principal d’una qua-
rantena d’obres, especial-
ment pintures, però també
dibuixos i una ceràmica,
permet resseguir la forma-
ció noucentista i cezannia-
na de Domingo (Barcelo-
na, 1893 – São Paulo,
1974) i la seva ràpida im-

mersió en les primeres
avantguardes, el cubisme i
el surrealisme, aspecte des-
conegut fins avui. El segon
bloc està format per unes
quinze peces, procedents
dels cinc museus copro-
ductors. Destaquen espe-
cialment els olis cedits per
Thermalia-Museu de Cal-
des de Montbui, localitat
on Domingo va viure du-
rant una etapa clau de la se-
va vida.

Cinc museus locals reten homenatge a
l’artista barceloní Francesc Domingo
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Cinc anys després de la se-
va última visita a Barcelo-
na, un dels músics que més
sentit va donar durant la
dècada dels vuitanta a
l’expressió stadium rock
se les haurà amb el públic
català en el que, de mo-
ment, és l’únic recital pre-
vist aquest 2008 a l’Estadi
Olímpic de Montjuïc.

Bon Jovi no perdrà
l’oportunitat d’intentar
convèncer els 50.000 se-
guidors que avui pujaran a
Montjuïc de la validesa de
les cançons de Lost high-
way, un disc –el desè
d’una trajectòria infectada

d’èxits– en què el de Nova
Jersey s’aproxima tímida-
ment a les sonoritats coun-
try de Nashville. I si el re-
pertori és semblant al que
porta oferint des que va
començar la gira europea,
dijous de la setmana pas-
sada a Alemanya, no hi
faltaran temes d’aquest
treball com ara Summerti-
me, Whole lot of leavin’,
We got it goin’ on, (You
want to) Make a memory i
Lost highway, amb la qual
acostuma a obrir el foc
d’uns concerts en què so-
nen vint cançons. Tampoc
hi faltaran, per tranquil·li-

tat del públic assistent, to-
ta la ràfega de hits que, des
del 1983, li han fet vendre
a Bon Jovi 120 milions de
discos a tot el món: It’s my
life, Bad medicine, Bed of
roses, Keep the faith i Li-
vin’ on a prayer. Una co-
mitiva de vint camions i
set autobusos asseguren
un muntatge de llums i so
espectacular.

Amb el propòsit d’aple-
gar en aquesta gira euro-
pea un milió d’especta-
dors, Bon Jovi intentarà
fer a Europa el que l’any
passat ja va aconseguir als
Estats Units: situar el Lost

highway world tour en un
dels periples musicals
amb més beneficis de la
temporada. La gira –que a
l’Estat espanyol només fa-
rà parada a Barcelona–
consta de 22 dates, i amb
aquesta Bon Jovi espera
engruixir els rècords d’una
trajectòria nodrida ja per
més de 2.500 concerts en
més 50 països, als quals hi
han assistit 32 milions de
fans.

Bon Jovi pujarà a
l’escenari a les nou, des-
prés de les actuacions de
Savia (18.45 h) i No way
out (19.45 h).

Bon Jovi espera atreure avui més
de 50.000 persones a l’Estadi

El «Lost highway tour» aterra a Barcelona en l’única cita del grup a l’Estat

La banda nord-americana, l’any passat a Londres. / EFE

● Jon Bon Jovi sortirà avui pre-
sumptament victoriós del repte que
es va marcar d’omplir l’Estadi Olím-
pic. El cantant de Nova Jersey, fidel-

G.V. / Barcelona ment acompanyat per músics com
ara Richie Sambora (guitarra) i Tico
Torres (bateria), desplegarà a Mont-
juïc un dels muntatges escenogràfics
més imponents de l’any a Barcelona,

en un concert al qual s’hi espera l’as-
sistència d’unes 50.000 persones. El
grup presentarà les cançons de Lost
highway, el seu últim disc, i també
els seus clàssics ineludibles.

● Una trentena d’alcaldes
de ciutats bombardejades
de tot el món van partici-
par ahir, a Granollers, en
un emotiu acte d’home-
natge a les 224 víctimes
mortals i als 700 ferits del
bombardeig de què va ser
objecte la ciutat vallesana
el 31 de maig del 1938.

L’acte d’ahir, que van
presidir els consellers Joan
Saura i Montserrat Tura,
va reunir, entre d’altres,

l’alcalde de Reus, Lluís
Pérez, en representació de
les ciutats catalanes bom-
bardejades; la primera ti-
nenta d’alcalde de Gerni-
ka, Begoña Landa, en re-
presentació de les ciutats
de tot l’Estat; l’alcalde de
Foligno (Itàlia), Manlio
Marini, en representació
de les ciutats europees, i
l’alcalde d’Ypres (Bèlgi-
ca), Luc Dehaene, en re-
presentació de l’associa-
ció Alcaldes per la Pau.

Granollers recorda el tràgic
bombardeig del 1938
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