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M
algrat la crisi, les famíli-
es aposten aquests dies 
per assistir a especta-
cles que aportin humor, 

il·lusió, màgia i fantasia. L’àmplia 
oferta de Barcelona inclou des de re-
posicions d’espectacles que han tin-
gut l’aplaudiment del públic, com la 
màgia de Splenda, del Mag Lari, fins a 
la sofisticació de Dralion, del Cirque 
du Soleil. També torna el Circ Raluy, 
garantia de tradició circense. El Mer-
cat de les Flors canvia el circ pel cla-
qué i la música a Sonoritats, de Camut 
Band.
 Pep Bou, mentrestant, ofereix el 
seu insòlit i poètic Bombollavà i els 
personatges televisius surten de la 
pantalla amb Dora la Exploradora i 
el musical del Club Super3. L’oferta 
també inclou altres propostes que 
poca cosa tenen a veure amb les an-
teriors, com ara Sonrisas y lágrimas, 
encara en cartell, i el ballet El trenca-
nous, un altre clàssic.

CIRC 

De l’home bala al 
drac de ‘Dralion’
El circ Raluy ofereix, fins al 9 de fe-
brer, en la seva tradicional carpa del 
Port Vell Boom!. El títol de l’espec-

Nadal
familiar

recinte on s’ofereix com per la quan-
titat dels artistes i els acurats detalls 
de la posada en escena.

MUSICALS 

Cantant amb la Dora, 
els ‘Súper’ i els Trapp
Els amants dels musicals de tota la 
vida s’ho passaran d’allò més bé amb 

Humor, il·lusió i fantasia defineixen l’oferta de muntatges 
de circ, dansa, una òpera de conte i musicals variats

Sonrisas y lágrimas, un clàssic del lle-
gendari duo nord-americà Rodgers 
i Hammerstein, basat en la història 
real de la família Trapp. Inclou can-
çons tan famoses com Do, re, mi i Ede-
lweiss, conegudes tant pels avis com 
pels seus néts. Silvia Luchetti, que 
va protagonitzar La bella y la bestia, 
interpreta la jove novícia que arriba 
a casa del senyor Von Trapp, viudo, 
per encarregar-se de l’educació dels 
seus set fills. Les funcions acaben a fi-
nals de gener.
 Els nens de les noves generacions 
que han crescut amb altres herois te-
levisius tenen dues opcions: Dora la 
Exploradora. En busca de la Ciudad de los 
Juguetes Perdidos, al BTM fins al dia 31 
de desembre, i Super3: El Musical, que 
suposa el desembarcament a l’esce-
na del club.
 Són dues propostes molt dife-
rents. En la primera, el públic i els 
nens hauran d’ajudar la Dora a re-
cuperar el seu peluix cantant amb 
ella i animant-la. En la segona, mis-
teri, intriga i humor s’intercalen en 
una història que transcorre en un 
castell embruixat i que inclou can-
çons arxiconegudes pels seguidors 
del Club Super3, com ara Connectem, 
El mal camí i Superaventura. Per Joan 
Lluís Bozzo, director artístic de Da-
goll Dagom, es tracta d’«un musical 
de terror còmic». La Lila, el malvat 
Sr. Pla, el Fluski, l’Àlex, el Rick i el 

tacle ret homenatge a l’home bala, 
un número que feia el pare dels ger-
mans Raluy, Carlos i Luis, que avui 
segueixen al capdavant de la troupe. 
Entre les novetats destaca un núme-
ro d’ícars interpretat per dues de les 
noies més joves de la família, Kim-
berley i Jillian. «No hem notat la cri-
si. La gent continua venint, com sem-
pre. Mantenim els preus i oferim en-
trades a tres euros per a nens de 3 a 

12 anys perquè tota la gent hi tingui 
accés. El circ no ha de ser per a una 
minoria», destaca Carlos Raluy. 
 De malabars, acròbates i pallas-
sos se’n veuen tant al Raluy com a 
Dralion, l’espectacle amb què el Cir-
que du Soleil ha tornat al Sant Jordi. 
Fins diumenge ofereixen aquest im-
pecable xou que ret homenatge a les 
tradicions acrobàtiques xineses. És 
circ d’una altra dimensió, tant pel 

DIVERSITAT 3 
Pep Bou, domador 
de bombolles de 
sabó al Lliure de 
Montjuïc, en una 
escena de 
‘Bombollavà’ 
(esquerra). A dalt, 
dos musicals amb 
estrelles de la 
televisió: ‘Dora 
laExploradora. En 
busca de la Ciudad 
de los Juguetes’ i 
‘Súper 3: El 
Musical’. A sota, 
els ballarins de 
Camut Band que 
presenten al 
Mercat de les Flors 
‘Sonoritats’, un 
espectacle de 
música i claqué.
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Pau, entre d’altres, protagonitzen 
aquesta proposta d’una hora de du-
rada que treu a la llum valors com la 
solidaritat, l’amistat i la importàn-
cia de la cultura i de l’esport. Per als 
amants de l’òpera o els disposats a 
descobrir-la, el Liceu programa Cen-
drillon, un gran espectacle basat en 
el conte de la Ventafocs, fins al 5 de 
gener. Apte per a tots els públics, les 
tres hores de durada poden ser mas-
sa per als més petits.

MÀGIA

Rialles del Mag Lari i 
bombolles de Pep Bou
El nou espectacle de Pep Bou, Bom-
bollavà, estarà al Lliure de Montju-
ïc fins al dia 4. La màgia de les seves 
gegantines bombolles de sabó o els 
delicats jocs que inventa amb bom-
bolles més petites i plenes de fum 
sorprenen tothom. És un muntatge 
molt inspirat, delicat i amb música 
en directe. 
 El Mag Lari i la seva màgia ple-
na de bromes i indirectes aterra al 
Condal amb Splenda. «És el mateix 
xou que vaig fer al Tívoli, encara que 
mai res és igual perquè cada funció 
és diferent», afirma. «L’avantatge del 
Condal és que com que la gent està 
més a prop queda més cabareter. En-
cara que no porto plomes, que cons-

ti», aclareix Lari, un crac en la inte-
racció amb el públic. Amb la crisi 
diu haver notat «més predisposició 
del públic a passar-ho bé». I afegeix: 
«Noto que la gent té més ganes de 
riure. Hi ha molta alegria a la pla-
tea, tanta, que a vegades els he d’ad-
vertir que anar al teatre no és el ma-
teix que anar a una festa».

TRADICIÓ I MODERNITAT

‘Els pastorets’, claqué 
i ‘El trencanous’
Són moltes les ofertes a la cartelle-
ra per veure els tradicionals mun-
tatges nadalencs d’aquestes dates. A 
part dels ja clàssics Pastorets, Pastorets 
superestel i El conte de Nadal, la produc-
tora de Tricicle i l’escola teatral Eòlia 
s’han aliat per crear una versió actu-
al i participativa d’Els pastorets (Polio-
rama, fins al 6 de gener), que té com 
a protagonistes dos dimonis: Sata-
nàs i Llucifer.
 El ritme és la base de Sonoritats, un 
ambiciós espectacle de Camut Band, 
mestres del claqué que juguen amb 
el so dels seus peus sobre diferents 
superfícies (Mercat, des de diven-
dres que ve fins al 3 de gener). Un es-
pectacle que no té res es veure amb 
el clàssic El trencanous. del Ballet Ja-
cobson de Sant Petersburg (Liceu, 
només el dia 29). H

El circ ha estat una tradicional 
font d’inspiració per a molts ar-
tistes. I ara és el circ qui estableix 
un diàleg amb aquestes creaci-
ons. D’aquest punt de partida neix 
Aaart!, l’espectacle de la 18a edició 
del Circ d’Hivern de l’Ateneu Po-
pular 9 Barris que firma Xavier Er-
ra. És una proposta recomanable, 
en cartell fins al 14 de gener, que 
ha aconseguit la majoria d’edat 
no sense dificultats pel retard i 
la retallada de la subvenció de la 
Conselleria de Cultura.
 Aquests problemes van arribar 
a posar en quarantena la celebra-
ció de l’aniversari. Les alarmes van 
sonar abans de l’estiu, quan fins i 
tot es va celebrar al maig una ma-
nifestació en defensa del Circ d’Hi-
vern. Finalment, els temors no es 
van confirmar, però sí la reduc-
ció d’un pressupost que es va si-
tuar en uns 60.000 euros, un 10% 
menys que l’any anterior, per a 
una producció que es comença a 
treballar durant els mesos d’estiu 
de cara a estrenar-la al desembre i 
al gener.
 D’aquesta mancança, d’aques-
tes dificultats, n’ha fet virtut 
Xavier Erra per aixecar un especta-
cle amb un gran càrrega visual, te-
atral i circense. El mateix Erra ha 
reconegut que aquella manifes-
tació va ser una de les seves fonts 
d’inspiració, a l’hora de plantejar 
un muntatge de tanta austeritat 
com força imaginativa. Aaart! juga 
amb la idea de perdre’s als passa-
dissos d’un museu, als salons on es 
mostren les obres d’artistes com 
Leonardo da Vinci, Goya, Miró, 
Egon Schiele o Kazimir Màlevitx.

Quatre telons blancs

«És apassionant veure quants ar-
tistes han dedicat el seu espai al 
circ, però resultava un camí mas-
sa fàcil. Hem buscat relacions més 
poètiques i ambigües», explica Er-
ra. Aquesta poesia arriba amb l’es-
cenografia, amb quatre grans te-
lons blancs que serveixen tant per 
delimitar les sales del museu ima-
ginari com per ser el fons de pro-
jeccions d’obres d’art.
 A cada peça li correspon un 
número, com els equilibris amb 
mans de Jonathan Frau i Carlos 
Abreu inspirats en el quadro Subir 
y bajar, de Goya. El mateix Frau 
presenta un número d’acrobà-
cia a partir dels autoretrats dislo-
cats i les contorsions de Schiele. 
Frau i Abreu, integrants de la com-
panyia Paranoid Circus, formen 
part del repartiment d’Aaart! amb 
Nacho Flores (malabarista, clown 
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El gran circ de l’art
El Circ d’Hivern de l’Ateneu 9 Barris s’inspira en les creacions
de pintors com Leonardo da Vinci, Goya, Miró i Egon Schiele

i equilibrista), Irene Estradé (cor-
da llisa) i Sergio González (especi-
alista en la roda cyr). Aquest últim 
evoca el famós dibuix de Da Vinci 
de la figura humana tancada per 
un cercle. Nacho Flores també pro-
tagonitza un altre dels grans mo-
ments de l’espectacle amb el seu 
equilibri sobre uns cubs de fusta, 
que remeten a les formes geomè-
triques de Màlevitx.
  Aquest maridatge entre circ 
i pintura està sempre impreg-
nat d’humor en un muntatge en 
què Erra ha fet que els seus intèr-
prets brillin també en el terreny 
més teatral. D’aquest món és d’on 
ve Erra, amb una àmplia trajectò-
ria com a escenògraf. El director 
d’Aaarts! va firmar l’escenografia 
i la idea original de Plecs. I recent-
ment va ser premiat a la gala dels 
premis Zirkolika per L’art de volar, 
el Combinat número 47 de l’Ate-
neu de 9 Barris, la fórmula exprés 
d’espectacles que es creen a partir 
de només una setmana de convi-
vència entre director i artistes. H

33 Nacho Flores, en el número d’acrobàcia sobre cubs de fusta.

                             

Les pintures 
actuen a ‘Aaart’ 
com a referent per 
als números dels 
cinc intèrprets

Xavier Erra firma  
un espectacle de 
gran força visual, 
càrrega imaginativa 
i molt humor
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