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E l concepte que hom
té del circ s'ha mo-
dernitzat a les últi-
mes dècades des del
moment en què gent

provinent del teatre es va interes-
sar en ampliar les característi-
ques de l'espectacle i hi va intro-
duir elements, entre d'altres,
com la dansa i la música. Aquesta
nova visió, popularitzada als con-
tinents europeu i americà per
companyies com Le Cirque du
Soleil del Canadà o el Cirque Plu-
me de França, té en el Circ Acro-
bàtic Nacional de Pequín un dels
seus més destacats i veterans ex-
ponents, i en la seva última pro-
posta artística, Dreams. Alma de
la Xina (10 d'agost, Espai Port),
un dels seus màxims exemples.
La prestigiosa companyia asià-

tica, actualment de gira per Es-

panya i Portugal, reuneix a Drea-
ms els seus números acrobàtics
més premiats –dels més de 100
que té al seu repertori– amb un
embolcall escenogràfic i musical
que el converteixen en un espec-
tacle total, un món de somni que
té com a fil argumental la relació
que s'estableix entre una nena i
el seu avi-arbre, qui li mostra les
meravelles de la naturalesa. El
show aglutina sincronia, esforç,
concentració, plasticitat i risc i in-
corpora efectes lluminosos i espe-
cials que arrodoneixen l'expe-
riència de viure en directe aques-
ta mostra de circ contemporani
pensat per a una audiència de to-
tes le edats.
ADreams.Almade laXina, diri-

git per Chanhg Yusheng, hi pre-
nen part sobre l'escenari un total
de 38 artistes d'una mitjana de 20

anys d'edat, els quals han estat se-
leccionats d'entre els alumnes que
assisteixen a l'escola que el Circ
Acrobàtic Nacional de Pequín té a
la capital xinesa. Allà es formen
els candidats que pretenen entrar
a la companyia, molts dels quals,

desde l'any 1990,hanpassat a inte-
grar-se als esmentats Le Cirque
du Soleil i Cirque Plume.
Des de la seva fundació l'any

1950 amb el nom de Nova Xina,
el Circ Acrobàtic Nacional de Pe-
quín ha sumat 18 medalles d'or a
les competicions i festivals cir-
censes mundials i actualment es-
tà considerat com la millor com-
panyia de la seva mena a la Xina.
En els últims 40 anys ha exercit
d'ambaixador cultural del gegant
asiàtic per tot el món, amb exito-
ses gires que l'han portat permés
de 80 països.
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D'aquesta ‘Carmen’ s'han fet prop de 800 funcions a tot el món Un instant del muntatge,
pensat per al públic familiar

Lesmillors
acrobàcies

Els prestigiosos
Le Cirque du Soleil
o el Cirque Plume
incorporen artistes de
la companyia xinesa

VARIETAT I QUALITAT 47è FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PORTA FERRADA

C armen, ÓperaAnda-
luza de Cornetas y
Tambores, tot i el
seu nom, només té
com a punt de con-

nexió amb la lírica el fet que el
seu creador, Salvador Távora, va
voler fer servir l'esquema del gè-
nere operístic per a explicar la
història de la cigarrera de Triana
segons el seu punt de vista.
En cap cas el director de la

companyia La Cuadra de Sevilla
va voler prendre com a referèn-
cia la coneguda òpera homòni-
ma de Bizet per fer la seva ver-
sió. En primer lloc, per què
l'artista andalús considera que
Carmen “no és una dona frívola,
com ha volgut mostrar el tòpic.
Les cigarreres eren dones serio-
ses i treballadores, i aquesta és la
imatge que jo vull reivindicar”.
D'una altra banda, Távora consi-
dera que el llenguatge que mi-
llor escau a la història de Car-

men no és el líric, sinó el del fla-
menc, i més concretament el de
l'època en què se situa l'acció, “el
més clàssic, sense ornaments”.
L'Espai Port serà l'escenari, el

22 d'agost, de la funció progra-
mada pel Festival Internacional
de la Porta Ferrada d'aquesta pe-

culiar i ja molt cèlebre Carmen.
Ópera Andaluza de Cornetas y
Tambores, que amb aquesta re-
presentació s'aproparà a les 800
des de la seva estrena, l'any 1996,
al Festival Internacional Castell
de Peralada.
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L'últim èxit de la temporada
familiar del Gran Teatre del Li-
ceu de Barcelona, La Ventafocs,
es podrà veure a Sant Feliu de
Guíxols en una única funció, l'1
d'agost, dins de la iniciativa del
Festival Internacional de la Por-
ta Ferrada d'apropar els més pe-
tits a les arts escèniques.
L'espectacle és una adaptació

de l'òperaLaCenerentoladeRos-
sini realitzada per Joan Font, de
la Companyia Comediants, basa-
da en el muntatge que va estre-
nar el 2007 a la Grand Opera de
Houston en coproducció amb el
Liceu, l'Òpera Nacional de
Gal·les i el Gran Teatre de Gine-
bra. La versió per als infants, can-
tada en català, recull diversos
moments de la coneguda histò-
ria escrita per Perrault al segle
XVII, però alhora incorpora una
intriga diferent.
La Ventafocs en la visió de

Font promet convertir-se en una

nova fita de la producció lírica
per a infants, avalada per la tra-
jectòria de l'anterior iniciativa
en aquest camp del director de
Comediants,La petita flautamà-
gica, de la que ja s'han fet més de
500 funcions a tota Espanya.c

La ‘Carmen’ flamencadeTávora

El Circ
Acrobàtic
Nacional de
Pequín proposa
el seu últim
espectacle:
‘Dreams. Alma
de la Xina’

Espectacularitat
Dos dels espectaculars
moments del muntatge

Dreams. Alma
de la Xina

LaVentafocs canta òpera


