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Le Guillerm porta el seu circ al 
Mercat de les Flors. PHILIPPE CIBILLE

CIRC

Un espectacular 
escultor de l’espai 

sota la carpa 
d’un circ

Circ Ici  
Johann Le Guillerm 
Mercat de les Flors 
 

SANTIAGO FONDEVILA  

Secret es representa dins 
d’una bonica carpa de circ 
i la companyia es fa dir 
Circ Ici, però certament 
l’espectacle no té res a 

veure amb el circ convencional i sí 
amb la nova estètica del circ con-
temporani que tan bé s’ha desenvo-
lupat a França, i que entre nosaltres 
comença a caminar amb pas ferm. 
Johann Le Guillerm és, en tot cas, 
un artista gens convencional. Un es-
cultor de l’espai i un equilibrista que 
crea les seves pròpies formes aèri-
es amb una feina gairebé obsessiva 
en què estableix una relació íntima 
amb els materials que fa servir. La 
pista és un laboratori on el seu per-
sonatge aixeca, i mai més ben dit, 
unes construccions de fusta com si 
fos un ebenista gegant, deixant en 
ridícul els mobles d’Ikea, pesats i 
plens de cargols i femelles. Com un 
noi juganer però amb aspecte de 
guerrer de Mad Max, Johann Le 
Guillerm manega barnilles, taulons 
i cairats construint davant de l’es-
pectador, sorprès i atent, formes 
que emulen l’arquitectura contem-
porània. Hi ha emoció perquè 
aquests materials es transformen i 
s’aguanten per una manipulació 
d’equilibris acurada i molt difícil. I 
patim quan l’artista no arriba al cim 
i l’estructura es mou perillosament. 
Els moviments són precisos i tenen 
alguna cosa de ritual, sobretot en les 
mans. Espectacle fascinant. I sí, una 
creació visual que ben bé es podria 
fer en escenaris convencionals. Pe-
rò sota la carpa tot té una altra mà-
gia, una altra olor, una altra textura. 
Estrenat dins del programa Circ del 
Mercat de les Flors –desitgem que 
és repeteixi en anys pròxims–, serà 
a la plaça Margarida Xirgu avui i del 
17 al 21.e

Crítica

CLÀSSICA

La música ocupa el 
patrimoni gironí

 
La música clàssica, amb intèrprets 
com Misxa Maisky, tornarà a ocu-
par espais emblemàtics de Girona 
aquest estiu. Nits de Clàssica arri-
ba a la tercera edició amb un pro-
grama de 13 concerts.

LAURA GEA  
GIRONA. Girona aposta per tercer 
any per la música clàssica a les nits 
d’estiu amb un programa de tretze 
actuacions en el marc del festival 
Nits de Clàssica. La cita, amb un to-
tal de 13 concerts en set espais di-
ferents, se celebrarà del 25 de juny 
al 13 de juliol sota la batuta del di-
rector artístic Víctor García de Go-
mar. “Oferim tretze perles que ens 
posen al nivell de festivals de petit 
format d’altres ciutats europees”, 
reivindica el director artístic del fes-
tival. Com cada any, els escenaris 
seran llocs emblemàtics del nucli 
antic com el claustre de la catedral, 
el claustre del monestir de Sant Da-
niel, l’auditori i el Teatre Municipal. 
Aquesta edició també inclou el fes-
tival Off, en què formacions de joves 
gironins emergents com el Quintet 
Arkhé i el Cor de la Diputació de Gi-
rona presentaran les se-
ves propostes. 

L’alcalde de la ciu-
tat, Carles Puigde-
mont, explica que 
Nits de Clàssica 
vol donar impuls 
a la ciutat com a 
centre cultural: 
“Nits de Clàssica 
pretén oferir un 
cartell d’excel·lèn-
cia amb un pressu-
post sostenible, 
aquest any de 152.000 
euros”. El festival vol aprofi-

tar el triple atractiu de la ciutat, tant 
musical com patrimonial i gastro-
nòmic, per seduir melòmans es-
trangers i catalans. Al festival, mú-
sics internacionals interpretaran 
compositors com Enric Granados, 
Isaac Albéniz i Frederic Mompou: 
“Cal fer polítiques per internacio-
nalitzar el patrimoni musical cata-
là”, opina Puigdemont.  

Inaugurarà el festival el mític vi-
oloncel·lista Misxa Maisky (25 
juny) acompanyat al piano de la se-
va filla Lily Maisky. El contratenor 
català Xavier Sabata actuarà el 28 
juny en un concert produït pel fes-
tival, acompanyat per Kenneth 
Weiss. També passarà per Girona 
Benjamin Grosvenor (1 juliol), ex-
ponent de l’escola pianística angle-
sa, en la primera actuació de l’artis-
ta a Catalunya. La integral de Sona-
tes per a violí i clavecí de J.S. Bach es 
repartirà en dues sessions: la prime-
ra a càrrec de Fabio Biondi i Ken-
neth Weiss (29 juny), i l’última a 
càrrec d’Isabelle Faust i Kristian 
Bezuidenhout (5 juliol). 

El Versalles del XVIII 
També hi haurà el primer recital a 

Espanya del guitarrista Milos 
(3 juliol) al claustre del 

monestir de Sant Da-
niel. El seguirà l’ac-

tuació de Les Arts 
Florissants i Wi-
lliam Christie (6 
juliol), que recre-
aran un concert 
de cambra al Ver-

salles del segle 
XVIII. El 8 de juliol 

actuarà el tenor 
Mark Padmore, acom-

panyat al piano per Ju-
lius Drake a la Mercè.  

La JONC tornarà a fer la seva 
presentació musical a Girona (11 
juliol), en aquesta ocasió com-
memorant els 150 anys del nai-
xement de Richard Strauss. El 
programa també inclou l’estrena 
de l’obra InFall, d’Hèctor Parra. 
Tancarà el festival Anonymous 4 
(13 juliol), l’ensemble vocal ame-
ricà de quatre dames que oferi-
rà una antologia de cant grego-
rià. L’alcalde de Girona, Carles 
Puigdemont, destaca que en no-
més tres anys el festival és ja un 
referent en el panorama de la 
música: “Tot i ser la tercera edi-
ció, Nits de Clàssica ja és una 
proposta consolidada dins del 
gènere a Catalunya i té un con-
sum cultural transversal que 
abraça diferents públics”.e

01. El violoncel·lista Misxa Maisky. KASSKARA / DG 

02. La violinista Isabelle Faust. NITS DE CLÀSSICA 

Nits de Clàssica oferirà aquest estiu tretze 
concerts en espais emblemàtics de Girona

La denúncia social s’instal·la a les sales del Macba 
ANTONI RIBAS TUR  

BARCELONA. El Macba és el primer 
client de la cooperativa Ca l’Àfrica. 
Diversos treballadors que van ser 
desallotjats de les naus del Poble-
nou treballaran en el servei de guar-
da-roba del museu i oferiran visites 
guiades a l’exposició La realitat in-
vocable, comissariada per Montse 
Badia. Una de les obres que s’hi ex-
posa és, precisament, la que ha fet 
possible que s’associïn. L’artista 
Núria Güell va fer servir el pressu-
post per produir el seu treball per 
crear el marc legal, perquè aquests 
treballadors puguin legalitzar la se-
va situació. “Els diners provenen de 
l’Ajuntament, que és qui va desa-
llotjar els immigrants del Poble-
nou”, va subratllar l’artista. 

A més de la peça de Güell, es 
poden veure una dotzena d’obres 
d’onze artistes com Phil Collins, 
Jeremy Deller, Enric Farrés-Du-
ran, Rafel G. Bianchi i Mireia Sa-
llarès, que exploren diferents es-
tratègies artístiques per enfron-
tar-se a la realitat. Com Güell, Sa-
llarès presenta un altre projecte 
amb un fort contingut social. El 
camió de la Zahïa. Converses des-
prés del paradís perdut inclou un 
camió instal·lat a la plaça dels Àn-
gels on es projectaran documen-
tals sobre Barcelona.  

La Zahïa és una dona algeriana 
que es guanyava la vida amb la 
venda ambulant de pizzes, a qui 
van prohibir estacionar el seu ve-
hicle a tots els carrers de la loca-
litat francesa de Valence.e
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Mireia Sallarès exposa al Macba l’obra El camió de 
la Zahïa. Converses després del paradís perdut. MACBA

Internacional 
“Cal  portar  
al món el 
patrimoni 
musical 
català”, diu 
Puigdemont

Novetats 
S’estrenarà 
l’obra  
Infall, del 
compositor 
català  
Hèctor Parra 
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