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La troballa ha tingut lloc al
jaciment Sima del Elefan-
te, on l’any passat es van
localitzar una dent i una
mandíbula humana de la
mateixa antiguitat.

La falange pertany al dit
petit de la mà esquerra
d’un homínid. Segons els
responsables de l’excava-
ció, aquesta és una part del
cos difícil de trobar, ja que
en la majoria de jaciments
no fossilitza perquè és
molt fràgil, ja que està
constituïda majoritària-

ment per teixit esponjós.
Aquesta troballa, atribuïda
inicialment a l’Homo an-

tecessor, bat el rècord
d’antiguitat de les restes
localitzades fins ara a Ata-
puerca, ja que són uns
100.000 anys més anti-
gues del que s’havia esti-
mat.

També s’han localitzat,
entre d’altres peces, restes
d’indústria lítica en sílex i
ossos d’animals, com ara
cérvols i bòvids, amb mar-
ques de tall i fractures

d’origen antròpic. La des-
coberta de fauna ha per-
mès registrar la presència
de diversos animals «que
ajudaran a entendre com
era el paleoambient en què
vivien aquests grups hu-
mans», indica Carbonell,
que afegeix: «Gràcies a di-
verses datacions efectua-
des hem pogut saber que a
la Sima del Elefante hi ha
sediments d’1,7 milions
d’anys. Per tant, cada ve-
gada s’avança més l’anti-
guitat d’Atapuerca.»

Han localitzat una falange i restes de cérvols i bòvids

Troben restes humanes d’1,3
milions d’anys a Atapuerca

● Una falange que pertany al dit petit de
la mà esquerra d’un homínid d’1,3 mi-
lions d’anys és una de les principals apor-
tacions de la campanya d’excavacions

CARINA FILELLA/ Tarragona d’enguany al jaciment d’Atapuerca (Bur-
gos), codirigida per Eudald Carbonell
amb la Universitat Rovira i Virgili i l’IP-
HES (Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social).

la ciutat de Barcelona, el circ
clàssic està en una clara deca-
dència des de l’any 2004, quan

l’Ajuntament de Barcelona va comen-
çar a prohibir els números amb animals
salvatges; i a la vegada el corrent del
nou circ tot just emergeix i encara està
poc madur. Entre aquests dos escena-
ris, el de la decadència i el del flori-
ment, ha aparegut una nova proposta
produïda per l’empresari de circ Genís
Matabosch que amb el nom de Gay
Circus busca un públic nou i una altra
cosa molt difícil a l’abast de poques
empreses: crear una estètica particular,
un segell propi. A Europa ho han acon-
seguit alguns durant les últimes dèca-
des, com ara l’alemany Roncalli. El
Gay Circus va pel camí d’aconseguir
aquesta fita, però encara queda lluny.
En alguns moments, l’espectacle sem-
bla que s’acosti a l’avantguardista i
rupturista circ Flic-Flac, i en canvi en
d’altres, com ara en el sensacional nú-
mero d’equilibris dels italians Pellegri-
ni, sembla pensat per a un bon circ tra-
dicional. Més enllà d’aquestes consi-
deracions, necessàries perquè quan no
es parla de circ tradicional sempre
s’exigeix una unitat al muntatge, Gay
Circus és el millor espectacle de circ
que ha visitat Barcelona en molts anys,
només comparable amb algun dels
programes més excel·lents del Circo

A

Mundial de començament d’aquesta
dècada, i a l’altura de les millors pro-
duccions internacionals que puguin fer
els circs europeus de primer nivell.

La sorpresa de la nit la va protagonit-
zar Anton Monastirski, un artista rus
que va demostrar la nit de divendres una
gran habilitat per fer anar els hula-
hoops, amb una velocitat que segur que
requereix molts sacrificis entrenant.
Com els de la parella ucraïnesa Iroixni-
kov, dos artistes impertorbables que
gràcies al seu treball voregen la perfec-
ció i fan de cadascun dels seus gestos,
exercicis i equilibris un grandiós espec-
tacle. Un plaer de veure’ls. D’Ucraïna
també van venir Iulia & Natalia, dues
joves artistes de 19 i 21 anys que presen-
ten un número original de contorsions,
ple de detalls, que va obtenir el premi de
la crítica en l’edició anterior del festival
de circ d’Albacete. Amb un públic total-
ment entregat que omplia les 1.160 lo-
calitats del circ, la primera part es va
acabar amb un gran número de trapezi a
càrrec del duo Sorellas, que presenten
una actuació trepidant i fogosa. La part
més eròtica de l’espectacle, que hi va
ser, la van posar la parella francesa Les
Farfadais, que van obrir la primera i la
segona part amb un número aeri en què
el contacte d’algunes parts íntimes del
cos va excitar la clientela i un d’equili-
bris presentat sota una pluja fina que
anava regalimant per totes les parts del
cos. Comèdia també n’hi va haver, a
càrrec dels canadencs Les Vitaminés,
que abans d’anar una temporada al Cir-
que du Soleil van deixar un bon gust de
boca, amb un hilarant número amb pilo-
tes elàstiques i amb la incorporació de la
cançó revolucionària Bella ciao. Durant
la presentació pública de Gay Circus, el
productor del projecte, Genís Mata-
bosch, va explicar que els circs, com
aquest, podien «transmetre missatges».
Missatges d’amor i de com estimar de
moltes maneres. Ara, el productor ens
ha mostrat que està a l’altura dels grans
empresaris de circ. Té 31 anys, i tot un
projecte per dur a terme.

circ | «gay circus»

Barcelona recupera el millor circ
� Artistes: Anton Monastirski

(hula-hoop), Les Farfadais (teles

aèries, equilibris i cercle aeri), Duo

Iroixnikov (equilibris), Les Vitaminés

(pallassos), Pellegrini (equilibristes)

Scenic Lamp (acrobàcia aèria)

Iulia & Natalia (contorsió acrobàtica)

Living Trapeze (trapezi), Duo Sorellas

(trapezi), Gay Circus Ballet

(coreografies).

Productor: Genís Matabosch.

Direcció artística: Abel Martín, de La

Fiesta Escénica.

Lloc: Moll de la Barceloneta.

Dia: 25 de juliol. Fins al 28.

MARCEL BARRERA

Els acròbates ucraïnesos Iroixnikov, dos artistes de rostres impertorbable que, gràcies a
la seva feina, voregen la perfecció, divendres a l’estrena del Gay Circus. / JUANMA RAMOS


