
Divendres, 9 d’abril de 2010

CULTURA NOU9EL 31

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

Carles Vives

Pau Sastre i Laura 
López, de Granollers, 
actuen a Ponent amb 
‘Anita coliflor’
Granollers

Pau Sastre i Laura López, de 
Granollers, actuaran aquest 
cap de setmana al Teatre 
de Ponent amb l’obra Anita 
coliflor (tragedia de brebajes), 
escrita i dirigida per Pablo 
Rosal. És una tragicomèdia 
interpretada per nou actors, 
que es podrà veure divendres 
i dissabte a les 9 del vespre, i 
diumenge a les 7 de la tarda. 
La història passa en un petit 
poble de muntanya perdut 
en els temps, on s’obre un 
bar. Set clients el freqüenten 
dia rere dia, però la cervesa 
no arriba i ningú els atén. Els 
clients, però, es van conei·
xent de mica en mica fins 
que queden units per una 
estranya familiaritat. Amb 
aquest espectacle es vol ofe·
rir un regal a l’espectador.

El Museu de 
Granollers presenta 
dues taules restaurades 
del retaule de la Roca
Granollers

Aquest divendres a 2/4 de 
9 del vespre es presenta al 
Museu de Granollers l’ex·
posició de dues taules del 
retaule de l’església de Sant 
Sadurní de la Roca. Es tracta 
de les escenes de l’Oració a 
l’hort i Camí del Calvari. Les 
peces s’han documentat i 
restaurat i ben aviat torna·
ran al seu espai original. Els 
treballs de restauració han 
anat a càrrec de Marta Bosch 
i Anna Casals, que s’encarre·
garan de fer la presentació.

Ton Rulló i la Pegebanda, a VOTV
Granollers

Des de divendres passat, VOTV emet un 
videoclip de la cançó “No paris mai de ballar”, 
inclosa en l’últim treball de Ton Rulló i la 
Pegebanda, Menja i calla!. Es tracta d’una 
producció de la Pegebanda, gravada i editada 
per Lambert Botey. El treball inclou imatges 
del Festival Trobadors i Joglars, a Cardedeu, 
i altres actuacions a Granollers, Santa Eulàlia 

de Ronçana i les Franqueses. En el videoclip 
també hi ha imatges d’altres esdeveniments 
com el Tradicionàrius de Barcelona i el Bida·
soa Folk d’Irún. Dins de “No paris mai de 
ballar”, les actuacions es complementen amb 
imatges del grup al mercat de Canovelles i 
una interpretació dels músics en un exterior. 
Aquest és el segon videoclip que produeix 
VOTV, després del de la cantant Ivette Nadal, 
de Granollers.

El ceramista Carles Vives, 
en una mostra a Taiwan 

Granollers

EL 9 NOU

El ceramista Carles Vives 
participa en l’exposició col·
lectiva “La ceràmica espa·
nyola per al segle XXI”, que 
es va inaugurar l’1 d’abril 
a Tai·Pei amb diferents 
artistes espanyols i tres de 
catalans. La mostra, que es 
podrà visitar fins al 10 de 
juny, està organitzada pel 
National Taiwan Craft Rese·
arch Institute i comissariada 
pel madrileny José Miranda. 
Vives presenta dues escultu·
res de porcellana fetes fa un 
parell d’anys.

Després de Tai·Pei, l’expo·
sició es traslladarà al Kaoh·
siung Museum de Corea (19 
de juny·22 d’agost), i poste·
riorment al Yingge Ceramic 
Museum del Japó (6 de 
novembre·27 de febrer).

En l’exposició a Tai·Pei, ha 
explicat Vives, es podrà veu·
re un DVD fet amb motiu de 
l’exposició “Quarts”, que s’ha 
traduït al xinès. 

Claret Clown va presentar la primera funció de ‘La història del circ de Phillipe Craconi’

Viatge per la història del circ
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Un gran llibre verd presidia l’escenari del Circ Cric, on s’explicava la història del circ

Sant Esteve de P.

Clara Martínez

Amb un entorn natural i 
una carpa mig plena de nens 
i pares, el pallasso Claret 
Clown trepitjava amb força 
l’escenari esfèric del conegut 
Circ Cric, a Sant Esteve de 
Palautordera, dissabte passat 
a la tarda. Era la primera fun·
ció de La història del circ de 
Phillipe Craconi, que es farà 
cada dissabte fins al juny.

Amb un públic impacient i 
encuriosit per veure la repre·
sentació, a Claret Clown no 
li va costar gens ni mica tren·
car el gel i fer riure el públic, 

amb majoria d’infants. Al 
mig de l’escenari no hi havia 
ni lleons, ni domadors, ni 
animals característics del 
circ, sinó que hi havia un 
llibre immens de color verd. 
Aquest llibre resumia la 
història del circ adaptada als 
infants amb tot d’imatges, 
començant pels inicis, en què 
existia l’Australopithecus 
Craconi fins a l’actualitat, en 
què s’arribava al Circ Cric. 

Claret Clown anava pre·
sentant cada etapa d’aquesta 
entretinguda història amb la 
col·laboració dels simpàtics 
pallassos Craconis, els acrò·
bates Los Galindos i els Circo 

Los. La història va fer parada 
a Grècia, on es va escenificar 
l’arribada dels Jocs Olímpics 
i seguidament els personat·
ges de circ van transportar 
el públic a la Xina fins a 
arribar a la Roma del segle I 
aC. Aquí va entrar a escena 
el primer animal de l’obra, 
però era un home disfressat 
de tigre que representava 
amb una gran habilitat els 
moviments salvatges caracte·
rístics d’aquest animal. 

Els trapezistes van tenir 
també gran part de protago·
nisme, sobretot Rosa Peláez, 
que feia obrir la boca de tots 
els assistents de l’especta·

cle. Feia acrobàcies penjada 
d’una corda, piruetes a sobre 
de patins, En definitiva, 
donava la sensació que era la 
noia de paper. Los Galindos 
van oferir, entre altres coses, 
una mostra d’acrobàcies amb 
anelles i els de Circo Los van 
posar més èmfasi en les actu·
acions de Rosa Peláez. 

També es va fer menció 
de l’època medieval i dels 
bufons, de Londres, i final·
ment es va arribar al Parc 
Natural del Montseny per 
tal de situar el Circ Cric i 
d’aquesta manera emfatit·
zar, d’alguna manera, el circ 
català. 


