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a ritme i a intenció). El trio
francès Le Cubitus du Man-
chot van tancar el festival
amb acrobàcies mans a
mans i avorrides accions
gestuals.

Va presentar la Re-gala
La Industrial Teatrera (efi-
caç Jaume Navarro, a qui
retrec la mania de fer gra-
cietes en espanyol i perdre
possibilitats de crear estil
d’aquí). Úrsula i Dimitri (Bet
Garrell i Marcel Escolano)
hi van oferir el ben resolt
número d’hula-hoop
còmic i un de canvis ràpids.

Martí i Agnès van regalar
un deliciós mans a mans i
en Martí va mostrar un in-
teressant work in progress
amb roda. Cyr. Chapertons
va fer un popurri del seu
repertori de pneumàtics.
Als malabars de rebot, un
sobri Fernando Pose va
demostrar un cop més
imaginació i tècnica. Mag-
níficament acompanyat
pel trio musical Circonau-
tes, Ignasi Gil va tancar l’es-
pectacle amb la perfecció,
bellesa i contundència de
les seves acrobàcies a la
perxa xinesa.

Festival Curtcirckit
Organització: Ley Mendoza
i Joselito Hernández
Montgat, 6 a 8 de juny

El festival de circ orga-
nitzat a Montgat per
Ley Mendoza i Joseli-

to Hernández ha arribat a
la vuitena edició malgrat
les limitacions derivades
d’una escassa atenció insti-
tucional. Sembla que enca-
ra duri l’arcaisme de quan
la Generalitat volia un sol
festival i una sola ciutat per
a cada una de les arts.

Enguany, Curtcirckit ha
programat un espectacle
per a les escoles (Pugeu al
Veler!, dels Vatua l’Olla), un
taller de circ del col·lectiu
El Elefante Blanco, quatre
espectacles de carrer i la
tradicional Re-gala de dis-
sabte al vespre.

Al carrer, els Galindos
han fet Nova vida amb
Josep i Maria (recreació de
les aventures i desventures
d’una parella de saltim-
banquis ambulants). Amb
Efecto Dopler, el duo
Cirkonita ha exhibit equili-
bris, malabars i comicitat.
Recorden els formidables
trapezistes Nanda i Adria-
no del Circ Cric? Doncs ara
el brasiler Adriano fa un
combinat de còctels, mo-
nocicle i equilibris amb i
sobre objectes a Dico Bar
(que pot millorar pel que fa

Crítica circ

Malgrat leslimitacions

Fernando Pose va
demostrar un cop
més imaginació
i tècnica

JordiJané

Carreras,del
Liceualaplatja

TV3 retransmetrà en pantalla gegant el
recital que el tenor oferirà al teatre líric

Eva Garcia i Siesto
BARCELONA

La plaça del Mar del port de
Barcelona torna a acollir
dimarts que ve, 17 de juny,
la iniciativa Liceu a la plat-
ja amb la retransmissió del
recital que el tenor Josep
Carreras oferirà el mateix
dia al Gran Teatre del
Liceu. El concert, que co-
mençarà a les 20.00 hores,
s’haurà enregistrat prèvia-
ment i s’emetrà per TV3 a
partir de les 21.45 hores,
horari prime time.

Amb un ampli desplega-
ment i amb novetats artís-
tiques i tecnològiques, TV3

vol dedicar una nit a reunir
la cultura i el mar en un sol
espai. Així, a través d’una
pantalla gegant instal·lada
a la platja de Sant Sebastià
del barri de la Barceloneta,
2.000 persones podran
gaudir d’un concert en dife-
rit en què Carreras inter-
pretarà àries i cançons de
Francesco Paolo Tosti i Gi-
acomo Puccini, entre d’al-
tres, acompanyat pel pia-
nista Lorenzo Bavaj i amb
comentaris a càrrec de
Jaume Radigales.

L’any passat TV3 ja va
oferir la transmissió de
l’òpera Norma, però en
aquesta ocasió farà un es-

forç encara superior per
convertir l’esdeveniment
en un espectacle únic. Tal
com ha assegurat Mònica
Terribas, directora de Tele-
visió de Catalunya, “sabem
que serà d’aquelles nits que
marcaran la història”.

Catalunya Música també
connectarà amb el Liceu
per oferir-ne la transmissió
i a través de la seva web es
podrà seguir l’espectacle
en diferit .

El recital de Josep Carre-
ras tindrà una gran càrre-
ga emotiva, ja que comme-
mora el 50è aniversari del
seu debut al Liceu com a
nen cantor. ■

Josep Carreras en l’exposició que li ha dedicat el Liceu ■ JOSEP LOSADA

SUBHASTA
Paguen 31.588 euros
per un manuscrit
de J.K. Rowling
El manuscrit de J.K. Rowling
d’una preqüela de la sèrie de
Harry Potter, en què narra
una aventura de James, el
pare bruixot d’en Harry, va
ser comprat per 25.000 lliu-
res en una subhasta benèfica.
El text, de només 800 parau-
les i que va ser escrit especial-
ment per a l’ocasió, ja es pot
llegir a la pàgina web de les
llibreries Walterstones. Els
beneficis d’aquesta subhasta i
altres de similars, organitza-
des per Walterstones, seran
destinats al PEN anglès i a
Dyslexia Action, una organit-
zació que ajuda persones
amb trastorns de llenguatge.

MUSEU
El Centre de Disseny
s’ubicarà a l’octubre
al Museu Tèxtil
El nou Centre de Disseny de
Barcelona s’ubicarà a partir
d’octubre i de manera provisi-
onal en unes dependències
del Museu Tèxtil, segons ha
informat al Parlament Jordi
Martí, delegat de Cultura de
l’Ajuntament. D’aquesta ma-
nera, el centre podrà iniciar
les seves activitats mentre no
s’enllesteixin les obres de la
seu permanent, a la zona de
les Glòries i amb un espai de
24.000 metres quadrats.
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