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El pont dels jueus, el pri-
mer gran èxit de l’escrip-
tor i periodista Martí Giro-
nell (Besalú, 1971) com a
novel·lista, ha inspirat un
còmic que l’editorial Fan-
books del Grup 62 publica-
rà dijous vinent. Els autors

de la versió en còmic d’El
pont dels jueus són el di-
buixant Cesc F. Dalmases,
i Pam López i Javi Chaler,
que han posat el color a
l’àlbum.

“El còmic conserva tota
la intriga i el ritme de
l’obra original, però per-
met una altra lectura, que
crec que pot ser més emo-

cionant i suggeridora”, diu
Gironell, col·laborador ha-
bitual d’El Punt Avui. “El
tipus d’il·lustració pot
agradar a un públic molt
ampli”, hi afegeix.

Les 272 pàgines de la
novel·la de Gironell que-
den resumides en les 64
pàgines del còmic, editat
amb tapa dura.

El pont dels jueus que
Gironell va publicar l’any
2007, ha estat un autèntic
fenomen editorial: més de
cent mil exemplars ve-
nuts, amb traduccions al
castellà, l’italià i el portu-
guès per al Brasil, i altres
publicacions posteriors
inspirades per la novel·la,
com ara el llibre gastronò-
mic La cuina d’El pont
dels jueus.

Martí Gironell ha publi-
cat també les novel·les La
venjança del bandoler,
L’arqueòleg, L’últim abat
i  El primer heroi, un dels
llibres més venuts de l’úl-
tim Sant Jordi. ■
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‘El pont dels jueus’ de
Gironell, ara en còmic

Fragment de la portada del còmic ■ FANBOOKS

Tots els elements a escena
per fer més viva l’actuació.
Aquest és el reclam en què
han insistit un bon grapat
d’espectacles (tant cata-
lans com internacionals)
en aquesta edició de la fira
Trapezi, dirigida per Jordi
Gaspar, que ahir es va aca-
bar a Reus. Unes 100.000
persones han assistit a al-
gunes de les 80 funcions
des de dijous fins ahir.  Pe-
lat, de Joan Català, Rudo,
de Manolo Alcántara, i In-
domador, de Quim Girón,
auguren llarga carrera in-
ternacional.

La música en viu és un
toc d’autenticitat que casa
molt bé amb una posada
en escena pròxima, tot i
les piruetes que són capa-
ços de realitzar. El circ se
segueix contagiant de tite-
lles, dansa, dramatúrgia i,
música en directe.

Si el circ clàssic sempre
ha tingut present la banda
que dóna coixí a les pre-
sentacions i amb el repic
de tambor marca la difi-
cultat d’un exercici, el circ
contemporani s’havia
allunyat d’aquell tro de
trompetes i brillantina.
Generalment, els instru-
ments de música clàssica

són els que destaquen en
aquest retorn: Hotel Io-
candi (Esquerdes), es re-
fugia en un contrabaix; els
de Manolo Alcántara (Ru-
do), en violí i violoncel.
Atempo circ (Invisibles)
combina violoncel amb
guitarra elèctrica (i uns
mostrejadors per multipli-
car els sons d’un mateix
instrumentista) i la veu.
Aquesta companyia alter-
na música gravada amb
pistes fetes en directe de
sons a escena a Deal. Els
extraordinaris actors de
Pétit Théâtre de Gestes
(Bêtes de foire) posen so
de serra i tambors a un au-
tòmata. Daraomaï (Vals
blessé) fa una actuació que
arrenca com un concert
amb guitarra i uns solos de
trompeta del mateix acrò-
bata de roda Cyr. Els del
col·lectiu La Persiana
(Violeta), que han apostat
pel format ambiciós ben
conscient dels anys de cri-

si, també s’han aliat amb
el grup Venancio y los Jó-
venes de Antaño.

La presència del circ
d’aire francès és constant
en el contemporani català.
Els veterans del circ a Ca-
talunya com ara Escarlata
Circus (Cabaret petrificat
amb instal·lació artística
inclosa al Fortuny) o Al-
cántara construeixen
amb aquests paràmetres
d’emoció en espais íntims
els seus muntatges. Altres
grups més joves també
busquen aquests ressorts.

El Trapezi signa un car-
tell dividit en una quinze-
na d’espais del centre que
es programen, quasi a la
mateixa hora per donar
moltes ofertes i que el pú-
blic es pugui repartir. Tot i
així, hi va haver plens amb
casos com ara els Elegants
a la plaça del Baluard o els
Atempo a la plaça Merca-
dal. El més multitudinari,
els cabarets de circ les ma-
tinades de divendres i dis-
sabte amb 2.200 persones
diàries.

Bêtes de foire és, possi-

blement, el més complet,
tot i que sigui el que desta-
qui menys pel seu risc. És
igual, la seva poesia és in-
commensurable. També
Alcántara juga amb una 
delicadesa extrema fent
equilibris sobre una barra
recolzada en elements poc
estables. I la potència de
Face Nord insinua un tre-
ball subtil, de portes en-
dins, que neix dels jocs in-
fantils i que serveixen per
trobar l’altre. Aquesta és la
música d’enguany del
Trapezi. ■

Enguany, els músics es guanyen un lloc
rellevant en unes propostes que
necessiten la connexió internacional
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La música,
ben viva al
Trapezi

L’ensurt del dia, la notícia que
va impactar en l’ànim dels ar-
tistes. Ahir, va morir Ricardo
Gallardo, professor de l’esco-
la Rogelio Rivel i també pro-
fessional en múltiples espec-
tacles de circ. Segons sem-
bla, va ser víctima d’un acci-
dent de moto. El director ar-
tístic per tercera edició del
Trapezi, Jordi Gaspar, va
anunciar en el balanç, ahir a
la tarda, que dedicarien el
festival a la seva memòria, un
cop s’hagués acabat la fira
més reeixida dels últims
anys. El programa no va can-
viar (tot i que molts eren els
artistes afectats perquè ha-
vien après o treballat amb ell)
a excepció de l’espectacle El
covador. Aquest és un espec-
tacle que, des de fa anys,
acull exercicis de les escoles
professionals de circ (la Ro-
gelio Rivel de Barcelona i la
Carampa de Madrid) amb el
que aquests joves valors te-
nen l’oportunitat d’actuar i de
conèixer un festival.

També aquest any, l’Asso-
ciació de Professionals del
Circ de Catalunya (APCC),
impulsa el web circat.cat des
d’on es vol donar la màxima
informació per als artistes i
espectadors.

Al cabaret de circ de dissabte a la matinada ■ MARTA G.C.
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Commoció
perla mort de
Ricardo Gallardo

Unes 100.000
persones,
segons calcula
l’organització,
han assistit a la
fira del circ


