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'GROTTESCO', la nova aventura de Monti & Cia 

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECCIÓ Joan Montanyès
LLOC Carpa de Can Dragó
ESTRENA 22 de juliol

Monti & Cia han fet un cop de cap i, després d'uns quants anys portant la seva manera d'entendre el
món del pallasso i del circ a teatres tancats, han pres la seva decisió més important. Ara ja tenen la
seva pròpia carpa de circ (unes 600 localitats) i l'estructura pròpia d'aquest. Grottesco és el primer
espectacle d'aquesta nova era; i els resultats artístics inviten a l'optimisme.

La base de la història són els tres històrics de la companyia: Monti (Joan Montanyès), Oriolo (Oriol
Boixader) i Gus (Domènec de Guzmán), que sumen moltes hores de vol a l'esquena. Els dos primers
exploren amb encert la figura del pallasso i del contrapallasso, respectivament, i Gus, la del
presentador. Entre tots tres creen a Grottesco un senzill argument que els serveix per introduir en
diferents moments de la representació números clàssics del circ tradicional.

L'espectacle està pensat per a públics familiars, amb la comicitat impregnant tota la funció i deixant
caure unes gotes d'entranyable poesia. Tot respira una altra manera d'entendre i fer el circ, allunyat de
les feres, del "¿Cómo están ustedes?" i dels sortejos de regals a la mitja part. Aquí hi ha humor, molt
humor blanc, a càrrec de tres formidables artistes que provoquen la rialla d'una manera natural.

L'espectacle reuneix a més quatre formidables números internacionals. El rus Maksim Ivanov executa
precisos equilibris sobre una sola mà; Natalia Kuznetsova, trapezista formada en la prestigiosa escola
de circ de Moscou, fa endimoniades proeses a les altures de la carpa i sense xarxa; el joveníssim
mexicà Juan Pablo Martínez s'acompanya d'un ritme musical frenètic per exhibir el seu domini malabar
amb maces, cèrcols i barrets de palla, i el trio romanès Ganea sorprèn amb els seus salts sobre
trampolins.

Grottesco és un bon espectacle, fresc i directe, i una invitació al millor entreteniment. Fins ahir va ser a
Can Dragó; del 29 de juliol a l'1 d'agost, anirà al Teatre Lliure, i del 5 al 15 d'agost, al Port Vell. Després
recalarà al Festival de Peralada (19 d'agost).
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