
Els espectacles Call me Maria,
d'Adrián Schvarstein i Sergi Este-
banell, i el Capas de la company-
ia Eia, són els que compten amb
més nominacions per rebre els
premis Zirkolika de circ de Cata-
lunya 2011, que es lliuraran durant
una gala el dia 20 de desembre.

La carpa del circ Raluy,

instal·lada al Port Vell de Barcelo-
na, tornarà a acollir la festa del circ
català durant una gala en la qual
participaran els artistes guardonats
en la passada edició, a més de la
pallassa Pepa Plana, que oferirà
una actuació abans de marxar
dos anys al Cirque du Soleil, amb
seu a Mont-real (Canadà).

El millor del circ català
Durant una roda de premsa cele-
brada ahir, es van donar a conèi-
xer les 48 nominacions d'especta-
cles de circ, agrupats en onze ca-
tegories dels Zirkolika, destacant
Call me Maria, nominat a millor

espectacle de sala, millor música
original i millor direcció, i Capas,
amb nominacions a millor espec-
tacle de sala, millor direcció i mi-
llor posada en escena. 

D’altra banda, el nou espectacle
de Tortell Poltrona, Grimègies, que
s’ha pogut veure a la present edi-
ció de Temporada Alta, opta a les
categories de millor espectacle

còmic i millor posada en escena.
Està previst que el pròxim dia 20,

la més gran part de la professió ca-
talana dedicada al circ estigui en la
carpa del Raluy per participar en
una festa en la qual també es po-
drà tornar a veure el número de
circ del malabarista argentí Fer-
nando Pose, catalogat com el mi-
llor l'any passat, gràcies al fet que
durant vuit minuts és capaç de fer
ballar fins a nou pilotes de rebot.

El trio d'acròbates de Daraomai
oferirà un número de salts acro-
bàtics i Manel Rosés, de la com-
panyia Balagans, també ocuparà
l'escenari.

Kerry Raluy i Jean Christophe
Fournier així com els germans
Rossi mostraran també davant el
públic les seves habilitats. La gala
es tancarà amb un número sor-
presa que anirà revelant els millors
artistes de l'any en la segona edi-
ció dels Zirkolika.

Els premis Zirkolika, organitzats
per l'entitat sense ànim de lucre del
mateix nom, volen guardonar a les
millors propostes i als artistes de
circ sorgits a Catalunya.

D'una altra banda, també s’ha
anunciat que els assistents a la gala
podran rebre el primer anuari del
circ català. 
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La carpa del Raluy acollirà els premis de circ Zirkolika
«Call me Maria», «Capas»

i el «Grimègies» vist a
Temporada Alta acumulen
diverses nominacions



La britànica Propeller Theatre
Company, integrada només per
homes, torna avui al festival Tem-
porada Alta per presentar la seva
nova versió de Henry V, en què
acosten el clàssic de Shakespeare
als temps moderns i mostren da-
vant el públic el cost humà de la
guerra a través d’un relat «agre-
dolç» i tremendament vigent. 

Si l'any passat van interpretar a
Girona, en la seva estrena a Espa-
nya, un sanguinolent i gòtic mun-
tatge de Ricard III, en aquesta
ocasió la companyia dirigida per
Edward Hall aposta per un es-
pectacle de parca escenografia,
molt físic. I en aquest, segons el seu
protagonista Dugald Bruce-Lock-
hart, el públic «quedarà exhaust»
sense moure's de la butaca.

Bruce-Lockhart, que interpreta
Henry V, va explicar ahir en roda de
premsa que Shakespeare dibuixa
un rei que accedeix a la corona

sense el suport de molts dels seus
súbdits, jove, valent i amb un punt
de nerviosisme, amb la batalla
d'Agincourt contra els francesos a
l'horitzó.

La companyia londinenca ini-
cia l'espectacle, en què intervenen
catorze actors, amb uns soldats a
l'escenari. Aquests es queixen del
seu cansament al final d'una gu-
erra alhora que lloen les virtuts del
rei, cosa els dóna forces per tornar
al camp de batalla.

Una crida a la imaginació
Com si fos un flashback, va suc-
ceint-se una obra on mai s'obvia el
cost de qualsevol guerra, tant en la
pèrdua de vides humanes com
en altres aspectes. «Es mostra - va
prosseguir Dugald Bruce-Lock-
hart - una veritat amb diverses ca-
res, en la que hi ha un rei amb un
punt d'heroi, amb una imatge de
líder, però també algú que ha anat
massa lluny».

En aquest inici de la funció, els
actors, en un gest de complicitat al
públic, demanen disculpes per
no poder portar a l'escenari els més
de 30.000 soldats de la batalla d'A-
gincourt i fan una crida a la seva
imaginació, ja que, a més, en
aquest cas, una simple caixa a
l'escenari tant pot ser convertida en
un taüt com en un vaixell.

També els actors actuen com un
cor que subratlla la magnificència
d'Enric V, però, en paral·lel, «el pú-
blic va descobrint el cost real del
conflicte bèl·lic».

Bruce-Lockhart va sostenir que
aquesta peça ha de veure's també
com «un veritable thriller, molt
emocionant, molt potent i fins i tot

divertit, amb un punt d'humor
molt significatiu»

Henry V va ser el primer mun-
tatge de la companyia Propeller, es-
trenat al Watermill Theatre de
Newbury en l'any 1997. Ara arriben
a Girona amb una nova versió, en
la que «s'agafa l'essència de la pri-
mera, millorant-la amb els quinze
anys d'experiència de la compa-
nyia», segons el seu protagonista.

En aquest punt de la seva in-
tervenció, el director de producció
Nick Ferguson va alabar la feina
d'Edward Hall en la direcció, per-
què de manera conscient «esta-
bleix ressonàncies amb el temps
present, encara que no ho faci de
forma explícita. Davant una obra

de fa 500 anys l'espectador pot es-
tablir els seus propis ponts amb
l'actualitat», va assegurar. 

Amb algunes peces de música
pop, dues d'elles compostes per
dos membres de la companyia, i
amb moments en els quals els
actors es barregen amb el públic,
d'aquest Henry V destaca també el
fet que en l'entreacte els actors ofe-
reixin una espècie de «gags» al
públic, amb l'objectiu de recollir
fons per destinar-los a obres de ca-
ritat.

Amb sobretítols en català, el
muntatge de Henry V de The Pro-
peller Theatre Company podrà
veure's únicament avui i demà, al
teatre Municipal de Girona.
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La Propeller torna
a Temporada Alta
amb un Enric V
actual i «agredolç»
La companyia britànica, integrada únicament

per homes, reformula el que va ser el seu
primer espectacle, estrenat l’any 1996



Alguns dels catorze actors que portaran «Henry V» a l’escenari del Teatre Municipal avui i demà. 

MANUEL HARLAN

La pallassa Pepa Plana oferirà
una actuació durant la gala
abans de marxar dos anys al
Cirque du Soleil, al Canadà

PREMIS Un home cobrarà un
dècim de la grossa que va
estar perdut durant 2 anys
L’Audiència Nacional condemna Loteries
de l’Estat a abonar 300.000 euros d’un
premi que s’havia extraviat el 2006. 40
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MÚSICA TV3 estrena el documental «Viure
a cop de rock», basat en el rock català
El periodista musical Pep Blai aprofundeix en les raons de l’èxit d’a-
quest fenomen entrevistant Sopa de Cabra, Els Pets o Lax’n’Busto;
també parla de l’espectacle homònim dels Dagoll Dagom. 48


