
— — 
Los Galindos voleo recuperar I'esperit de supenció deis artistes de circ. 

6 .AGENDA 
	

QIJADERN Dijous, ij de nlaig del 2012 

Novetats 
L'OMBRA DE LA SIRENA 
Camilla Lckbet 
Amsterdam 
492 pílgines. 19. 

L'odi es palpa a 
Fjllbacka, la clutat 
de la costa occi-
dental sueca on 
opera la parella for-
mada pel policia 
Patrick Heldstróm 
i l'escriptora Erica 

Falck, perqué al cadáver trobat al 
mar d'un home en un bloc de gel 
s'hi afegeix que el seu millor amic 
rebia anónims amenaçadors. El 
tito] més Ilegit a Suécia (500.000 
exemplars) de ]'autora de La prin-
cesa de gel. 

EL MISSATGER DEL FRED 
Xavier Juncosa 
Publicacions Abadia Montserrat 
222 pigir1es. 14 euros 

	

' 	Desenganyat per 
una relació matri-
monial 

• 
fracassa- 

da, de cop el gra-
cienc Hernan Gur-
gui (seductor i 
gran viatger per 
l'Africa pels volts 
de 1930) decideix 

l'estiu de 1941 allistar-se a la Divi-
sión Azul i anar al front rus. Menys 
d'una any després desertaré i mai 
més se'n sabrá res, tot i que el 1982 
apareix a Barcelona un rus amb 
una carta Un episodi real xocant 
que el seu nét ha investigat en un 
treball guardonat amb el VI premi 
Ciutat de Terrassa Anna Murié. 

VIATGE PEL MEU PAÍS 
Joan Garí i Joan Antoni Vicent 
Tres i Quatre 
382 pégines. 48 euros 

- - 	
Encérrec de 
'editorial Desti-
no per a la seva 
magnífica 
collecció de 
viatges, el 1962 
Joan Fuster es 
passejé per la 
seva pétria per 

escriure El País Valenciano, que 
sacsejé ideológicament determi-
nats estaments de la comunitat. 
Mig segle després, l'escriptor i 
filóleg Joan Garí repeteix 
l'expedició, que les notables imat-
ges en blanc i negre del fotógraf 
Joan kitoni Vicent converteix en 
un regal també visual. 

PETITA HISTÓRIA 
DE LA MAS lA DEL BARÇA 
Rarnori Besa i Pilaríri Bayés 
Mediterrénia 
16 pégiries. 8 euros 

"La Masía és 
com el colle- 

,. 	

gi deis Ajtbolis- 

	

'--'-' 	tes del Barça 
en 	qué 
s'aprén a jugar 
i a estudiar", 
resumeixel pe- 

riodista Ramon Besa que repassa 
des de la compra de la masía per 
46.000 euros alsanys 50 fins a l'edi-
fici de 6.000 metres quadrats ac-
tuals. Pel mig valors ¡figures (Guar-
diola, Xavi, Iniesta, Messi...) que Pila-
rin retrata amb el seu estil inconfusi-
bie. Una joieta 

Recomanem... 
JAZZ Honey Ear Trio 
per J 

El IK Lawrence, Rene Hart 1 
son Miller són tres noms impo - 
tantíssims en el jazz contempc-
rani. Miller, per exemple, ha tic-
ballat amb Ani di Franco a 
bateria i Erik Lawrence, intes 
saxofonista, ha aconseguit, el'-
tre altres, un premi Grammy. D'-
jous seran a la Jazz Cava de Te-
rrassa i dissabte, a la sala Jambo-
ree de Barcelona. Dues oport.-
nitats d'or. 

MERCÉ PÉREZ 

E l circ ocuparé tots els in-
drets de la ciutat de 
Reus des d'avui i fins diu-

menge. Dijous cornença la set-
zena edició del festival 'Ira-
pez¡, la Fira de Circ de Catalu-
nya. La cornpanyia Los Galin-
dos inauguraré la mostra tot 
presentant Descarrilut, un es-
pectacle creat per a l'ocasió. 
Els integrants de Los Galindos, 
Bet Garrell i Marcel Escolano, 
han preparat un lnuntatge que 
vol ser un hornenatge al circ 
cléssic, sense deixar de banda 
la vessant més conternporénia. 
L'obra es representaré avui a 
les 22 llores a la plaça Merca-
dal, i derné, a les 22.30. "A Des-
currihit lii ha l'esperit de 
superació deIs artistes de circ, 
té el propósit d'abordar la boge-
ria, el desig de fer coses impos-
sibles, perqué aixó és el que ha 
caracteritzat des de sempre els 
artistes d'aquesta disciplina", 
explica Escolano. A l'obra lii in-
tervenen 12 intérprets, deIs 
quals cinc són músics. Han 
creat una banda sonora espe-
cialment i tocaran en directe. 
"L'espectacle té situacions 
cómiques, carregades d'huma-
nitat, i també és molt visual", 
assegura Escolano. Hi hauré 
acrobécies, malabars, números 
de perxa xinesa, trapezi i 
llançament de ganivets. 

Concerts 
Dijous 17 
Brendan Benson. Si us sonen 
The Raconteurs fareu bé de fer 
cap a La [2] d'Apolo, a les 20 ho-
res (24 euros). Pop artesanal de 
bella factura. 

Roger Mas. Juntament amb La 
Cobla Sant Jordi participen a la 
clausura del Festival Barcelona 
Poesia que tindré lloc a la plaça del 
Rei, a les 20.30 hores (gratuit). 

Maria Coma. Segueix amb la se-
va gira per tot el país regalant 
tots eis colors. Al CAT 
Tradicionérius, a les 21 hores (12 
euros). 

En aquesta edició del festi-
val 'Irapezi hi estan programa-
des 38 companyies, que presen-
taran fins diumenge 43 obres. 
Un 60% de companyies són es-
panyoles, especialment catala-
nes, mentre que la resta prové 
de paYsos de tot el món, com 
Bélgica, França, Suécia, Ale-
manya, 1-blanda, Portugal, 
ttélia, Xile, Argentina i Brasil. 

Los Galindos 
obren avui el Festival 
Trapezi homenatjant 
l'espectacle clssic 

En total hi hauré 80 llores de 
circ als carrers i places de 
Reus, Oil es podran veure fins a 
24 técniques de circ diferents. 

El nou director artístic del 
'trapezi, .Jordi Gaspar, ha vol-
gut fer una aposta per les no-
ves corrents, sense deixar de 
banda que el circ també inte-
ractua amb les altres arts escé-
lliques. Circ Pénic, per exem-
pIe, ha reinventat la perxa xi-
Ilesa dotant-li un moviment 110-
ritzontal de 360 graus. també 
hi hauré muntatges que es po-
dran veure a les sales deIs tea-
tres Fortuny i Bartrina. Es el 
cas d'A Tempo, que presenta- 

Divendres 18 
Fundación Tony Manero. Pro-
bablement un deis millors grups 
europeus quant a interpretació 
del que va ser el funky i la música 
disco a finals de la década deis 
setanta. Genials. Seran a les 
22.30 hores al Marula (lo euros). 

Copiloto. Una aposta de rock 
minimalista, de pinzellades pop 
que enlluernaré de ben segur 
l'Heliogébal. A les 22 hores (6 
euros). 

Dissabte 19 
Spleen United. Si t'interessa 
]'electro-rock de clara vocació ar- 

POP Sidonie 
per J. E. E. 

Els Sidonie estan acostumats a 
fer gires llargues i han actuat per 
tot arreu: ara en un circ. No a 
qualsevol, seran a Sant Esteve de 
Palautordera, al Circ Cric que lide-
ra l'inefable pallasso Tortell Pol-
trona. Divendres actuaran a la ve-
la de circ més magnética del 
Montseny. El trio pop més potent 
d'Espanya ha tornat a la psico-
délia fundacional i esté arrasant 
amb la gira del seu darrer disc: El 
Fluido García, una ambiciosa aven-
tura. 

raIl Aprendre, comen çur u per-
dre, o L'cnreixut, de la coinpan-
yia Sifó. En aquesta edició, a 
més, 	s'ha 	creat 	una 
convocatóri a 	conjuntament 
amb La Central del Circ de Bar-
celona per oferir acompanya-
ment profesional a una peça se-
leccionada, oferint assessora-
ment i espai d'assaig. Aquest 
procés culminaré amb la 
represelltació del muntatge al 
'trapezi. Aquest any la compa-
nyia escollida és Capgirades, 
un duet format a l'escola La 'la-
rumba de Perú, i l'obra que ofe-
rirall és 'lti ¡jo som tres. A ban-
da, Circ'ombelico actuaré dins 
un camió d'época i Boat, 

ty, aquests danesos són la teva 
opció. Segurament ja els co-
neixes. A Razzmatazz, passada la 
mitjanit (is euros). 

Diumenge 20 
El Gran Meñique. Juntament 
amb La Sucursal S.A. i Joseph 
Derteano Latin Jazz Project fa-
ran una presentació de les com-
peticions España Salsa Open y 
Salsa King. Impagable veure artis-
tes que van actuar amb Tito 
Puente. A la sala Apolo, a les 19 
hores (22 euros). 

Dilluns 21 
Diego Torres. Es un deis artis- 

comptaré amb un Ilit eléstic al-
llora que també introduiré el 
funambulisme. 

A més, la companyia portu-
guesa Erva Daninlla promet 
fer malabars amb totxanes, i 
com a estrella convidada al 'Ira-
pez¡ d'aquest any lli figura Ste-
pllane Drouards. Se'l podré 
veure a l'espectacle inaugural i 
dl un número en un trapezi 
minivolant, que s'lla vist en 
gans sales i cabarets d'arreu 
del món. 

XVI FESTIVAL TRAPEZI 
Del ij al 20 de maig 
Reus 

tes argentins amb més renom 
mundial i és un bon moment per 
gaudir de la seva visió del rock. 
Razzmatazz, 21 hores (30 euros). 

Dimarts 22 
Partido. Comença el San Miguel 
Primavera Sound als Bars, una 
feliç iniciativa prévia al festival. A 
les 20 hores, a ]'Absenta Bar 
(gratult). 

Dimecres 23 
Camille. Una de les cites més 
interessants del mes. Pop 
electrónic intelligent i elegant. 
A ]'Auditor¡, a les 21 hores (18 
euros). 

L'alegria de¡ circ 
arriba a Reus 
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