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● Sota la direcció de Bet
Miralta i Jordi Aspa, pre-
mis nacionals de circ de
l’any 2007, membres de la
companyia Escarlata Cir-
cus i directors de la fira
Trapezi de Reus, enguany
s’ha celebrat la segona
edició de Nit de circ, una
proposta que la nova di-
recció del festival Grec va
posar en marxa l’any pas-
sat i que en només dues
edicions es pot afirmar que
està plenament consolida-
da. L’any passat ja va ser
un èxit de públic i enguany
l’ocupació ha estat també
del 100%, tot i que els dies
de funcions s’han ampliat
un dia més. El públic res-
pon en massa a la propos-
ta, i en dos dies Nit de circ
ha estat vist per a unes
3.000 persones. En un lloc
esplèndid i com acostuma
a dir el tòpic, en un marc
incomparable –els jardins
del Teatre Grec– artística-
ment aquesta edició supe-
ra amb escreix l’anterior.
La companyia de circ
Taoub va presentar el que
es considera el primer es-
pectacle de nou circ al
Marroc. És un muntatge
ple d’idees, farcit de sor-
preses, amb un ús del ví-
deo i les tecnologies molt
innovador i, sobretot, i
més enllà de la discreta
tècnica dels seus 12 mem-
bres, Taoub –que en àrab
vol dir ‘tela’– és un gran
espectacle visual.

Xiulets al Reial Madrid
Té moments especialment
brillants, com quan una de
les acròbates se submer-
geix en una tela de color, i
en el cas de Barcelona va
tenir també algun moment
crític, com ara l’estona en

què un artista va aparèixer
vestit amb una samarreta
del Reial Madrid. La vesti-
menta era antiga, perquè
portava el nom de Ronal-
do, i es va emportar algun
xiulet de la graderia, ràpi-
dament apagats per les
imatges preciosistes i al-
guns exercicis espectacu-
lars, com el d’una acròbata
mantejada repetidament.

En la primera part de Nit
de circ, de dues hores de
durada, els espectadors te-
nen diferents espectacles
on triar. Una de les compa-
nyies va ser Mumusiccir-
cus, que, formada per
Marçal Calvet i Dalmau

Boada, es va posar el pú-
blic a la butxaca. Muntat-
ge fresc, amè i divertit, en
què els artistes intentaven
prendre un te amb l’ajuda
d’un espectador i van aca-
bar tocant amb una origi-
nal orquestra amb tres
nens del públic. Just a la
mateixa hora, però a l’altra
banda dels jardins, la com-
panyia Hula-hoops va pre-
sentar un número d’equili-
bris des de dalt d’una per-
xa xinesa de nou metres.
També a les altures, con-
cretament a deu metres de
terra, va actuar la compa-
nyia Tichobates, combi-
nant el funambulisme amb

el trapezi. En definitiva,
bon nivell de circ.

Nous espais
Entre els jardins hi havia
set escenaris, el Teatre
Grec a part i comptant el
més petit, el del presenta-
dor Claret Papiol, i hi van
actuar vuit companyies en
total, entre les quals Juan-
ma y Olee, els grups itine-
rants Demortimers i Ma-
zalda, la companyia de
quadrant aeri Irracionael i
Solfacirc. Molts grups de
circ catalans i algun de
francès. En una ciutat com
Barcelona, en què buscar
espais per al circ és com

buscar una agulla en un
paller, és una excel·lent
notícia que el circ de carrer
hagi trobat un bon lloc, els
jardins del Teatre Grec,
per expressar-se.

Durant les festes de la
Mercè, al setembre, es po-
sarà a prova un nou empla-
çament, el castell de
Montjuïc, després que el
parc de la Ciutadella no
s’hagi consolidat com un
bon espai. És una bona no-
tícia que les administra-
cions busquin llocs per ex-
hibir un art, el circense,
que presenta moltes més
dificultats tècniques que
qualsevol altre.

La companyia marroquina Taoub presenta un gran espectacle visual en la segona edició de «Nit de circ»,
una iniciativa plenament consolidada de la qual enguany s’han tornat a exhaurir les localitats
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Jardins de circ

El públic va seguir amb atenció els espectacles de la Nit de circ, als jardins del Teatre Grec.  / ANDREU PUIG

● L’Ajuntament de Cube-
lles treballa en l’elabora-
ció d’un inventari per
muntar una exposició iti-
nerant que doni a conèixer
la trajectòria de Charlie
Rivel. La mostra es nodri-
rà de l’obra i els records re-
cuperats del pallasso i ser-
virà per reconèixer la seva
figura com a català univer-
sal i fill il·lustre d’aquest
municipi de la comarca del

Garraf. L’Ajuntament ha
fet aquest anunci coinci-
dint amb el 25è aniversari
de la mort de l’artista, nas-
cut a Cubelles l’any 1896.
La regidoria de Promoció
Cultural i Patrimoni infor-
ma en un comunicat que
una de les prioritats
d’aquest mandat és «l’ob-
tenció de la propietat in-
tel·lectual de l’obra i el lle-
gat» del pallasso, «que al-
tres consistoris en ante-

riors mandats no havien
valorat com a important ni
necessari». «Des d’ara po-
dem dir que la propietat in-
tel·lectual i la imatge d’en
Rivel és propietat de tot
Cubelles», s’hi afegeix.

L’equip de govern es
defensa de les crítiques re-
budes sobre l’escàs reco-
neixement al pallasso i les
mancances del museu de-
dicat a l’artista que hi ha al
poble. «La memòria d’en

Charlie Rivel és un patri-
moni d’aquesta ciutat, i en
els actes commemoratius i
festes, invariablement
Charlie Rivel té el seu lloc,
bé amb la presència del
seu gegant o bé a través
d’actes puntuals i con-
crets», es diu en la nota de
l’Ajuntament. Així ma-
teix, el consistori descarta
que l’aniversari de la mort
del pallasso s’hagi de «fes-
tejar», si bé sí que s’ha

commemorat la data del
seu naixement, el 23
d’abril, amb una exposició
i la publicació i edició
d’un llibre de dibuixos i
poemes de diversos au-
tors. També s’ha fet una
lectura de poemes en me-
mòria de l’artista, en pre-
sència de la seva filla Pau-
lina Schumann (guardona-
da amb el Premi Nacional
del Circ), i s’ha editat la
nova guia del museu.

L’Ajuntament de Cubelles difondrà la figura del
pallasso Charlie Rivel amb una exposició itinerant
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Un llibre repassa
la història dels
Jardins de
Cap Roig
● Calella de Palafrugell.

Jardins de Cap Roig.
Història, cultura, natu-
ra és la nova proposta
editorial de la Fundació
Caixa de Girona per ex-
plicar la història dels
jardins de Cap Roig, a
Calella de Palafrugell, i
recordar els seus crea-
dors, els Woevodsky,
en l’any del centenari
de la Costa Brava. El
llibre s’ha fet amb un
equip de luxe: Carles
Sentís ha tingut cura de
la introducció; Xavier
Febrés fa un recorregut
per la passió i el treball
de Dorothy Webster i
Nicolau Woevodsky;
Xavier Antich desgrana
amb delicadesa l’art
dels jardins en diversos
períodes i civilitza-
cions, i esmenta i expli-
ca els parcs d’escultu-
res més significatius
que hi ha al món; a El
jardí de les estrelles,
Martí Gironell esta-
bleix vincles i compli-
citats entre les flors dels
jardins i les estrelles
que, edició rere edició,
han passat per l’audito-
ri del Festival Jardins
de Cap Roig; Antoni
Amorós, a El jardí bo-
tànic de Cap Roig, pai-
satge humanitzat, fa un
recorregut amè per co-
nèixer les espècies bo-
tàniques més caracte-
rístiques del jardí botà-
nic. Finalment, els fotò-
grafs Julián Guisado
Arnaste i Pere Duran
posen color i imatge a
les paraules. / J. TRILLAS

Galeries d’art de
Barcelona i
Madrid s’uniran
per inaugurar la
temporada
● Barcelona. Una seixan-
tena de galeries de Bar-
celona i Madrid s’uni-
ran per primera vegada
per inaugurar de mane-
ra conjunta la tempora-
da 2008/2009, el 18 de
setembre. Per a aquesta
festa, les associacions
Arte Madrid i Art Bar-
celona han convocat els
protagonistes del món
de l’art i tots els que s’hi
volen apropar, amb el
desig de destacar el pa-
per que desenvolupen
l’art, els artistes i també
les galeries en la vida
cultural de les ciu-
tats. / AGÈNCIES


