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El Grec farà bandera del circ
contemporani en l’obertura

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

D
esprés de dècades de mar-
ginació, el circ, almenys 
el circ contemporani que 
fusiona les tècniques clàs-

siques amb el teatre i la dansa, està 
de moda. Després de l’èxit dels dos 
últims anys, la Nit del Circ del festi-
val Grec es trasllada aquest estiu a 
la inauguració, i aquesta novetat re-
presenta una doble aposta: tant pel 
circ com pel públic familiar. El direc-
tor de la mostra, Ricardo Szwarcer, 
va avançar ahir els quatre especta-
cles del programa dirigits a totes les 

El muntatge italià 
‘El jardí dels estels’ 
obrirà el programa la 
nit del 20 de juny 

edats i va anunciar que per a aquests 
muntatges s’ha fixat un preu únic de 
8 euros per persona per a grups fami-
liars (nens de fins a 16 anys acompa-
nyats per un màxim de dos adults). 
Aviat s’anunciaran també preus es-
pecials per a la resta de l’oferta del 
festival.
 «No és una aposta políticament 
correcta –va assegurar Szwarcer–, 
sinó per la tasca formativa del pú-
blic que té el Grec. Quan ets petit, hi 
ha moments que et toquen emocio-
nalment i que queden per sempre».   
El jardí dels estels, un doble especta-
cle de «nou circ italià» (amb un gran 

Barcelona i Nacional de Catalunya i 
la participació del grup de Kàmchat-
ka (11 de juliol) i, per acabar, Abans 
del món hi havia un món, una obra de 
teatre que aborda l’evolució huma-
na i la ciència de manera lúdica i sur-
realista (del 17 al 19 de juliol, a La 
Caldera).
 L’aposta del Grec per col·locar el 
circ el primer dia suposa, en la pràc-
tica, reduir a un sol espectacle l’ofer-
ta de circ del festival (l’any passat 
n’hi havia dos). No obstant, Szwar-
cer va insistir, citant els experts, que 
«el circ té la clau de la innovació de 
les arts escèniques per la seva ca-
pacitat de comunicació amb el pú-
blic». El delegat de cultura de l’Ajun-
tament, Jordi Martí, va afegir que «la 
plena normalitat no s’aconseguirà 
fins que Barcelona tingui un espai 
exclusiu d’exhibició per a les arts del 
circ». H

contingut simbòlic), dirigit per Ales-
sandro Serena i Marcello Chiarenza, 
es representarà a l’amfiteatre i als 
renovats jardins del teatre els dies 
20 i 21 de juny. La primera part, que 
es va estrenar fa dos anys en el festi-
val Trapezi de Reus, està protagonit-
zada per una companyia d’acròba-
tes kenyans que fan una lectura cir-
cense del Càntic de les criatures de Sant 
Francesc d’Assís; en la segona, una 
de les protagonistes és la trapezista 
catalana Fura.
 
DANSA I MÚSICA / La programació fa-
miliar es completarà amb un espec-
tacle de la companyia It Dansa (del 7 
al 10 de juliol al Mercat de les Flors); 
Música per a les feres, un programa de 
música, cine i teatre que promet po-
sar l’Auditori de cap per avall i que 
compta amb la interpretació en di-
recte de l’Orquestra Simfònica de 

La mostra aposta 
per tots els públics
i redueix els preus 
per a grups familiars

33 Al centre, a primera fila, Jordi Martí, Alessandro Serena, Fura, Marcello Chiarenza i Ricardo Szwarcer, envoltats de la troupe Kàmchatka.
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mergentse

A 10 metres 
de terra
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Pertanyent a una família d’alta 
volada (el seu germà és paracai-
gudista), Fura és la trapezista ca-
talana més internacional. Amb 
1,60 metres d’altura i 45 quilos 
de pes, aquesta dona vola, literal-
ment. «El dia que vaig pujar a un 
trapezi vaig descobrir que el meu 
cos estava fet per a això –explica–. 
M’agradava més estar en l’aire 
que no pas a terra. És com si a dalt 
no existissin lleis que limitessin 

el moviment. Des d’allà dalt bus-
co un nou punt de vista i veig un 
món molt més lliure que des de 
la terra».
 Amb el seu trapezi en forma 
d’estrella, és l’única catalana en 
el repartiment de l’espectacle 
inaugural del Grec. Acostumada 
a actuar al carrer, ara prepara el 
seu primer muntatge de sala, Nell’ 
aria aperta, en el qual barreja el te-
atre, la dansa i les coreografies aè-
ries. «A diferència del circ clàssic, 
per a mi la tècnica no és un fi en si 
mateix, sinó un vehicle d’expres-
sió», assegura. H

3 Barcelona, 1970 3 Va estudiar 
dansa i acrobàcia aèria a París i a la 
seu del Cirque du Soleil al Canadà 3 
Inaugura el festival Grec
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