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El Circ Cric torna al Montseny
3La tercera edició del festival comença aquest divendres a Sant Esteve de Palautordera  

FRANCESC GINABREDA
BARCELONA 

Aquest cap de setmana començarà la 
tercera edició del Festival Circ Cric al 
Montseny. El certamen ampliarà la 
seva programació de dos caps de set-
mana fins a dos mesos i mig, entre el 
6 d’abril i el 17 de juny, tal com va do-
nar a conèixer aquesta setmana, en 
la presentació a Barcelona, la codi-
rectora del Centre de Recerca de les 
Arts del Circ (CRAC), Montserrat Tri-
as. El festival se celebrarà novament 
a Sant Esteve de Palautordera (Vallès 
Oriental), el poble que té més premis 
nacionals de circ per metre quadrat 
de tot Catalunya.

 Aquest any, les carpes i exteriors 
del Circ Cric acolliran espectacles de 
circ, teatre, dansa, música i activitats 
recreatives per conèixer l’entorn, en-
capçalats, entre altres, pel Non Solum 
de l’actor Sergi López, les actuacions 
de Mishima, La Troba Kung Fu, Sido-
nie i el cantautor Quico Pi de La Serra, 
i les tradicionals representacions del 
pallasso Jaume Mateu-Tortell Poltro-
na. Un altre dels plats forts serà el ball 
d’emocions i històries que presenta-
rà Escarlata Circus, Pugilatus, que va 
obtenir el Premio Nacional de Circo 
el 2007. 
 També destaca la presentació del 
llibre Anem al circ, de Joan Romaní, 

CIRC, TEATRE, DANSA I MÚSICA

l’espectacle del Circ’Ombelico Da/
Fort i el Cabaret Coluche Matx de Pa-
llassos, una competició improvisa-
da entre dos grups de còmics i la in-
tervenció del públic, que servirà per 
tancar el festival. Aquesta edició 
comptarà amb la presència de com-
panyies de circ de les Balears, Valèn-
cia, Extremadura i Andalusia, així 
com grups provinents de Bèlgica i 
França. 
 El certamen també apostarà per 
la música i el menjar autòctons: per 
un costat, amb el festival Agrofest. 
Som del Montseny –que divendres in-
augurarà la programació–, i per un 
altre, amb l’obertura d’una nova car-
pa per potenciar els productes del 
Montseny, en un espai on es barre-
jaran art, cultura i gastronomia. Al-
fred Fort, del CRAC, va valorar el crei-
xement del Circ i va afirmar que la 
bona voluntat de totes les companyi-
es participants és «el millor pressu-
post» que han tingut mai. H33Tortell Poltrona, amb Sergi López i membres de Mishima i Sidonie.
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Viatge als 
somnis gal·lesos
CRÒNICA Gruff Rhys, líder de Super Furry 
Animals, va oferir un recital imaginatiu 

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

L
a seva actuació com a telo-
ner de Mogwai de l’octubre 
passat al Casino L’Aliança 
va causar una seriosa divi-

sió d’opinions –entre la meravella 
i el «no en dono crèdit»–, però una 
promotora barcelonina va voler por-
tar dimarts Gruff Rhys, líder de Su-
per Furry Animals, una altra vegada 
a Barcelona, en un concert, a més, 
tot per a ell solet (bé, abans van ac-
tuar els encara per polir Gabriel y 

la seva pròpia veu o hi afegia capes 
a través de discos aliens. Per exem-
ple, l’encant de Sophie softly –del seu 
tercer disc en solitari, Hotel Shampoo 
(2011)– es va beneficiar d’aquest disc 
amb sons de la naturalesa que l’artis-
ta va punxar durant una part del re-
cital. 

GEMMES ALS BISOS / L’artista ja no apa-
reix al New Musical Express tant com 
en els seus temps amb Super Furry 
Animals, però tampoc deu ser per 
no tenir cançons: hi ha la tropical 

Shark ridden waters, 
Sensations in the dark 
o la sintonia per a 
un programa infan-
til imaginari que 
és Candylion, totes 
efervescents aques-
ta nit. Pop psicodè-
lic sota la influència 
del folk i el pop bri-
tànics dels anys 60 i 
70, però sense gens 
de mimesi retroacti-
va. Tot molt natural 
i orgànic.
  Per al bis es va 
reservar algunes 

gemmes: Colonise the moon –antiga 
cara B de Super Furry Animals, del 
single Lazer beam–, Cycle of violence i 
l’extremadament enganxosa Chris-
topher Columbus. Van ser, en total, ni 
més ni menys que dues hores d’es-
pectacles. Gens avorrit: entre les 
cançons, la seva imaginativa trans-
lació al viu i els acudits de Rhys en-
tre tema i tema, el temps va passar 
volant. Un deliciós one man show. H

Vencerás).
 Envoltat a l’escenari de Razzma-
tazz 3 per una adequada vegetació  
–Rhys té, en la seva versió en solitari, 
un cert aire de savi del bosc, de drui-
da pop–, va delectar el seu públic du-
rant dues hores amb un recital ima-
ginatiu a base de guitarres, trastos 
diversos i una veu dúctil. 
 Ell sol va poder construir can-
çons de textures denses. Samplejava 

33 Gruff Rhys, durant el concert de Razzmatazz.
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–Va néixer a l’antic Berlín est. ¿Té 
bon record de l’educació musical 
que va rebre?
–Sí, la música i els esports se’ls tre-
ballaven a la República Democrà-
tica Alemanya. Vaig començar als 
set anys amb la guitarra clàssica. 

–I després, cant de jazz.
–Sí, i tot i que el que faig no és 
exactament jazz, es nota que vinc 
d’aquí. Busco alguna cosa que em 
sorprengui i no quedar-me amb la 

Berlinesa a Barcelona a cavall del jazz 
i el pop, amb un disc al carrer,
ofereix avui ‘12 Songs of nostalgia’ al 
Jamboree (20.00 i 22.00 hores).

Juliane Heinemann
Cantant 

EN 3 MINUTS

  

«Aquí he tornat a néixer»
primera cosa que em surt, sinó afegir 
un compàs o una harmonia rara. 

–En la seva música hi ha més trets 
nord-americans que berlinesos.
–M’oriento més cap als cantautors 
nord-americans. M’agraden Elliott 
Smith, Scout Niblett, Feist, Joan As 
Police Woman, Fiona Apple... I PJ 
Harvey; la idea d’expressar-se d’una 
manera diferent en cada disc.

–Es va instal·lar aquí el 2006. ¿Com la 
va acollir Barcelona?
–A Berlín em sentia atrapada i aquí 
vaig tornar a néixer. Vaig conèixer 
músics de jazz de l’Esmuc. Un ambi-
ent alegre; em van animar molt. 

–Molta gent no es deu imaginar que 
forma part de la nostra escena.
–Perquè canto en anglès. Veig que 
en el pop, a Catalunya, es dóna mol-
ta importància a la lletra; potser més 
que a la música. A Berlín hi ha més es-
pai per a qui no canta en alemany. Ai-
xò ho trobo una mica a faltar. 

–Ha viatjat del jazz al pop.
–En el primer disc volia fer alguna co-
sa acústica, de l’estil de Norah Jones. 
Però amb més producció i capes.

–Cançons lentes i acollidores.
–Vaig compondre pensant en un 
disc suau i íntim; sense sobresalts. 
Però ja tinc gravat un nou disc, True 
gods, més animat i pop.

–Tocant pop, ¿és positiu haver se-
guit una educació acadèmica disci-
plinada?
–A vegades penso que m’hauria d’ha-
ver llançat a tocar als bars, sense des-
viar-me cap a una carrera acadèmi-
ca. Però, encara que van ser molts 
anys, està bé haver-ho fet.

–Ha sigut guitarrista i corista de De-
lafé y Las Flores Azules. ¿Balanç?
–He après a estar de gira, a fer molts 
concerts seguits dormint poc... Sona 
fàcil, però costa bastant. Vaig estar 
amb els ulls i les orelles obertes tot 
el temps. H

33Juliane Heinemann, fotografiada aquesta setmana al bar Lexington de Barcelona.
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