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Diversióseriosa
Finalitzen els tallers
de circ de l’Estruch,
que han comptat
amb la participació
d’una vintena
d’infants

M.B.
SABADELL
A l’estiu els infants van a
casals i fan jocs d’aigua, pis-
cina o gimcanes i juguen a
cuit i amagar, però a la ciu-

tat també hi ha un grup de
nens i nenes que no parlen
d’activitats i jocs, sinó de
tècniques, materials, clas-
ses i progressos. I és que
els nens i nenes del taller
de circ de l’Estruch es pre-
nen molt seriosament això
de divertir-se. Fan equili-
bris sobre objectes, mala-
bars, acrobàcia, pallassos i
trapezi i tot això establert
en un calendari i tenint de
cada assignatura un mes-
tre especialitzat. A més,

cada dia ofereixen una pe-
tita representació als pares
i mares que comproven,
pacientment, que tot i que
no siguin els millors artis-
tes del món, sí que són els
més estimats i, per tant, els
preferits de la terra.

Satisfacció
Aquest és el quart any con-
secutiu que es realitzen els
tallers de circ, i vistes i
comprovades el grau de sa-
tisfacció dels infants,

aquests tallers de circ tin-
dran molta vida per enda-
vant.

Els tallers de circ estan
organitzats tant per l’Ajun-
tament de Sabadell com
per l’escola de circ Rogelio
Rivel, que té una carpa es-
table a Nou Barris de Bar-
celona. El nom és un home-
natge a l’acròbata, pallasso
i mestre que va ser un pont
entre el circ tradicional i el
circ del segle XX a Catalu-
nya. ■

El grup d’infants ho ha passat d’allò més bé als tallers de circ de
l’Estruch ■ BET PALOMÉS

Passió
perBrasil
Cinc vallesans
organitzen el primer
‘Palaçao Bubel
Festival’ d’Arenys

Redacció
SABADELL

Transformant el cognom
d’un dels organitzadors,
“Palazón”, al portuguès
“Palaçao” i amb el patroci-
ni de la marca de tovalloles
Bubel neix el primer festi-
val brasiler “Palaçao Bubel
Festival”. Dos sabadellencs
(Pere Grau i Jordi Palazón)
i tres veïns de Bellaterra
(Jaume Forniol, Mario
Llorca i Biel Roda) han or-
ganitzat aquesta festa, que
tindrà lloc divendres 31 de
juliol a la platja nudista
d’Arenys de Mar a partir de
les 23:30h.

El festival és totalment
gratuït i s’allargarà fins a
altes hores de la matinada,
tal i com han explicat a a-
quest diari els organitza-
dors de l’esdeveniment. La
intenció és que es consolidi
i repetir-lo cada any, sem-
pre amb la mateixa temàti-

ca: Brasil. Per tal de con-
centrar el màxim nombre
de persones, un autocar es
portarà fins a Arenys els sa-
badellencs que no puguin
desplaçar-s’hi.

Batucada i capoeira
Cal destacar el contingut
del cartell del festival: con-
cert en directe brasiler, a
càrrec de Laboratorio Sam-
ba i, després de l’actuació
una batucada per part del
mateix grup conjuntament
amb altres batucades arri-
bades de Mataró. Tot seguit
hi haurà un espectacle pi-
rotècnic i exhibicions de
capoeira a la platja. La nit
acabarà amb una gran ses-
sió del Dj Samba Brasil.

Tot i que es fa a una plat-
ja nudista, no cal anar des-
pullat. El festival es fa allà
per no causar molèsties als
veïns. Els accessos en cot-
xe fins al festival estaran
indicats amb cartells per
tal d’arribar al lloc amb fa-
cilitat. Entre els assistents,
a més, es sortejaran tova-
lloles Bubel, principal pa-
trocinadora de l’esdeveni-
ment. ■

El ‘Palaçao Bubel Festival’ tindrà lloc aquest divendres a
Arenys de Mar a partir de dos quarts de dotze ■ AVUISABADELL

Barbara,del
mitealarealitat

Un singular espectacle de cançó francesa va tancar el
cicle ‘Elles’ del Festival 30 Nits a la Casa Taulé

Montse Barderi
SABADELL

Encetem amb aquest con-
cert un dels temes més
apassionants de la història
de l’art: és la còpia menys
valuosa que l’original? I en-
cara més, es pot parlar de
veritable imitació si el 50%
del grup, Ronald Romane-
lli és el músic que, durant
més de 20 anys va acompa-
nyar a la veritable ‘Dame
en noir’ i li va compondre
moltes de les seves can-
çons? Ben mirat, també es
podria veure aquest con-
cert com el d’un músic i
compositor que té una
nova cantant per als seus
temes, però el concert es ti-
tula “Barbara, 20 anys
d’amor”. Què són aquests
20 anys? Els que van com-
partir junts? Quina era la
naturalesa de la relació
entre el músic i la cantant?
Va ser el seu gran amor?
Ho ha superat?

Aquestes i moltes altres
preguntes suscita aquest
concert que a ningú no va
deixar indiferent. Perquè
l’elegància, el negre, el
piano de cua, 20 anys
d’amor no oblidats... Com-
mocionen l’esperit de qua-
levol espectador/a mínima-
ment sensible. De fet,
només l’oportunitat de
poder escoltar a monsieur
le directeur, Robert Ferré,
dient “Barbara” amb aque-
lla tercera “a” tan llarga i
sonora, ja sembla una peti-

més bella. A partir d’aquest
testimoni d’excepció vam
saber com es van conèixer
i com es van estimar, tot
explicat amb prou elegàn-
cia, és a dir, amb prou dis-
creció perquè la imaginació
ocupi sovint el lloc de les
paraules. També vam des-
cobrir anècdotes de la gran
cantant, com ara la ingenu-
ïtat de pensar que si anava
a comprar amb ulleres fos-
ques ningú la reconeixeria,
o com robava una miqueta
i tots els venedors, condes-
cendents i generosos, li ho
deixaven fer perquè era la

gran Barbara.
Els temps han canviat,

ja no hi ha aquella elegàn-
cia francòfila –si no, pen-
sin un moment en la pobra
Winona Ryder–, tot això,
sòlidament presentat per
una gran actuació musical.
Perquè Romanelli és un
músic i un pianista espa-
tarrant. La darrera propos-
ta d’Elles ha estat un teatre
musical fet, cantat i inter-
pretat totalment en fran-
cès i que rememora aquella
generació de catalans –la
del Toni Farrés– que ado-
ren la cultura francesa. ■

Ronald Romanelli i Rebecca en acció al Pati de la Casa Taulé ■ M.B.

te chanson d’amour. I com
molt bé va dir Ronald Ro-
manelli per presentar-se:
“espero tenir tan èxit com
ell i que m’aplaudeixin
igual”. I tant que va rebre
aplaudiments: va oferir un
veritable musical, és a dir
una obra amb argument i
música.

Vam descobrir la Barba-
ra divertida, plena d’imagi-
nació, també exigent i un
pèl vanitosa, però sobretot
una gran artista. Una artis-
ta que es preguntava, com
Miles Dives, per què tocant
una nota més pots tocar la


