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Eoloh és un espectacle de
circ contemporani que
imagina com Èol, el déu
del vent, impedeix que
s’enlairi un avió del qual
tots els espectadors s’han
transformat en passat-
gers. L’espectacle és per a

tots els públics i, per tant,
que ningú pateixi per tro-
bar-hi un espectacle an-
goixant en què pugui pas-
sar por. Tot és un joc i el
viatge, que finalment es
podrà fer, permet que el
públic visiti els planetes
lúdicament. Al Barts de
Barcelona, s’hi està fins
al 5 de març.

L’espectacle, que recor-
da molt a l’estètica de Cir-
que du Soleil, es realitza
dins de teatres. També hi
ha contorsionistes, tram-
polí, cub, barra russa, nú-
meros aeris, Akroboys, pa-
llassos i malabars. En to-
tal, hi treballen 20 artistes
de circ, que tenen el su-
port de 13 tècnics. El mun-

tatge, de prop d’una hora i
mitja de durada, té tretze
especialitats circenses. En
la tempesta final, garan-
teixen una nevada de deu
quilos de neu. També és
clau el vent que dispara la
figura del fons, el déu Èol:
llança l’aire fins a 160 qui-
lòmetres per hora, la velo-
citat perquè pugui enlai-
rar-se un avió d’hèlix, se-
gons els organitzadors.

La productora Letsgo
ha construït un nou espec-
tacle, després de l’èxit de,
The hole. Des de setembre,
Eoloh fa una gira per l’Es-
tat espanyol, que acaba a
Logronyo el 17 de març. ■
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La nova direcció de la
sala s’enlaira amb circ

Un exercici de l’espectacle de circ ‘Eoloh’, que es representa
al Barts del Paral·lel ■ PEDRO GATO

La connexió amb tren d’al-
ta velocitat entre Girona
i Barcelona estrenada
aquest mes i esperada du-
rant dècades ha coincidit
amb l’anunci que algunes
produccions convidades al
Temporada Alta podran
amortitzar la visita pro-
gramant funcions puntu-
als al nou teatre Barts,
Barcelona Arts on Stage,
que explota des d’ara la
productora musical The
Project amb la complicitat
de Casa Terrat, d’Andreu
Buenafuente. The Project
ha arribat a un acord amb
la Societat General d’Au-
tors i Editors (SGAE) per
explotar aquest local du-
rant els vuit anys de con-
cessió de què disposa l’em-
presa de drets d’autor.

En les primeres conver-
ses, es va parlar de la possi-
bilitat que Bitò s’hi incor-
porés governant la part te-
atral, però de seguida es va
veure que les necessitats
no es complementaven.
Des de Bitò, proposaven
l’explotació de tres mesos
de la sala per portar-hi al-
gun títol i mirar de recu-
perar la inversió. Però
aquest model és incompa-
tible amb la voluntat que la
sala sigui transversal i
molt dinàmica quant a la
programació. Dijous, en la
presentació de Barts, el
director de Bitò, Josep
Domènech, sí que deixa-

va la porta oberta a pro-
gramacions puntuals,
com podrien ser algunes
d’internacionals de Tem-
porada Alta. De fet, des de
fa anys, sobta la quantitat
de públic de Barcelona
que es desplaça a Girona
per veure uns muntatges
que no es poden veure en-
lloc més a Catalunya.

Feia tres anys que The
Project buscava un espai
que pogués gestionar amb
llibertat a Barcelona. Això
no implica que la produc-
tora desaparegui de les sa-
les on habitualment pro-

grama festivals o concerts
puntuals. El director de
The Project, Tito Ramone-
da, diu: “Viure la cultura
del directe enriqueix; vo-
lem que el públic transiti”
per les diferents ofertes.

Andreu Buenafuente
és l’altra pota en la qual
se sustenta el projecte
Barts. La factoria que ini-
cialment tenia sortida a la
ràdio i que ara és una fir-
ma vàlida per a la televisió
desplegarà el seu interès
teatral. De fet, per Nadal
ja van ser amb Berto Ro-
mero i el Nadie sabe na-

da. L’espai, a més, es po-
dria fer servir de plató
de televisió o de cinema.
Buenafuente ho podria
aprofitar per als seus pro-
jectes futurs.

I és que Barts ha d’es-
tar al màxim d’obert a
propostes i horaris. A més
de la sala principal (amb
una capacitat que es
transforma a partir de la
disponibilitat de les gra-
des), també donaran vida
al restaurant amb actua-
cions en directe i una pro-
posta gastronòmica sen-
sible a una cuina de proxi-

mitat, de generar empa-
tia amb el client.

La satisfacció també és
compartida amb l’Ajunta-
ment i la SGAE. Des que la
nova junta va decidir apar-
car l’aventura de la xarxa
Artèria, la sala del Paral·lel
estava en un estat d’espe-
ra. Ara, Ramon Muntaner,
portaveu de la SGAE, cele-
bra que The Project agafi
l’espai i proposi explotar-
lo al màxim, comprovant
unes instal·lacions costo-
ses que, un cop acabat el
temps de concessió, “que-
daran per a la ciutat”.
També satisfà comprovar
que The Project planteja
un tipus de programació
semblant a la que havia
plantejat l’Artèria Paral-
lel. És una sala o un projec-
te fallit? Muntaner i Ra-
moneda estan convençuts
que no. Muntaner admet
que el fracàs dels seus dos
primers anys es deu al fet
que es programava des de
Madrid, sense cap proxi-
mitat a Barcelona. I Ra-
moneda apel·la al poc forat
que ha fet l’Artèria Paral-
lel aquest temps. Potser sí
que ha estat un temps per-
dut. Ells esperen, amb un
treball de formiga, anar
fent realitat el seu somni,
teixint complicitats. Per
ara, Barts podrà disposar
d’un privilegi: construir
un Temporada Alta Veloci-
tat, una estació cobejada
per moltes sales les llar-
gues explotacions de les
quals ho feien inviable. ■
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Algunes companyies convidades al Temporada Alta podran viatjar al Paral·lel
gràcies al nou espai Barts, Barcelona Arts on Stage, liderat per The Project

Andreu Buenafuente, presentant la programació teatral de Barts, el nou projecte de l’antic Artèria ■ PAU CORTINA / ACN

Casa Terrat
hi hostatja els
seus productes
teatrals i podria
fer-la servir de
plató de televisió


