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◆ E S P E C T A C L E S ◆48
A V U I

divendres

3 d’octubre del 2003

Dissabte 11 d’octubre a les 7 de la tarda. L'Auditori (Lepant 150, Barcelona)

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA
I NACIONAL DE CATALUNYA

Ernest Martínez Izquierdo, director
Obres de: Adams, Varèse, Dvorák

C L U B D E S U B S C R I P T O R S

Si vols participar en el sorteig de
2 entrades, només cal que truquis

al 806 40 46 22*
a qualsevol hora del dia.

*Preu màxim telèfon fix: 1,06 e/minut. Telèfon mòbil: 1,35 e/minut.
IVA inclòs. Servei subministrat per ATS S.A. Majors de 18 anys.

La llista de guanyadors la publicarem el 8 d’octubre.
Els guanyadors caldrà que passin a recollir les
entrades a les oficines comercials del diari AVUI
(carrer Consell de Cent, 425, 4a planta) els dimecres i
dijous anteriors a cada concert. L'horari, excepte fes-
tius, és d’11 a 14 h, de dilluns a divendres.

el diari A V U I us convida a:

JOSEP LOSADA

L’espectacle de claqué ‘Tap Olé’ es veurà al Versus

El públic de la sala s’ha incrementat un 70% en els últims tres anys

El Versus Teatre
vol arribar als
30.000 espectadors

Toni Vall
BARCELONA

La sala del carrer
Castillejos inau-
gura la temporada
dissabte amb ‘Te
casarás en Améri-
ca’, un dels seus
muntatges fetitxe,
mentre estudia la
manera de fer
créixer el nombre
d’espectadors.

P
orten anys apos-
tant per un teatre
poc convencional,
d’autors poc re-
presentats i, a so-

bre, de petit format. És el Ver-
sus Teatre i dissabte inicia la
temporada 2003-2004. L’es-
pectacle escollit és Te casarás en
América, una obra de Miguel
Römer i Mariana Percovich,
protagonitzada per l’actriu
Andrea Fantoni, que reflexio-
na sobre un fenomen avui tan
en boca de tothom com la
immigració. L’espectacle és un
clàssic del Versus i quan es va

representar per primera vega-
da va ser un èxit.

Ever Blanchet, director ar-
tístic del teatre, explica que
any rere any el Versus s’esfor-
ça per fer equilibris en un
terreny intermedi del teatre
comercial i el privat: “El teatre
comercial és erràtic i el privat
té tendència a ser avorrit, les
sales alternatives no podem
ser ni erràtiques ni avorrides,
si volem subsistir”. Amb
aquest esperit a la ment,
Blanchet concreta que el Ver-
sus ha tingut un increment de
públic molt notable del 70% en
els últims tres anys que es tra-
dueix en 18.000 espectadors
per temporada. El repte és ara
–explica Blanchet– arribar als
30.000: “Tenim en ment diver-
sificar l’oferta amb activitats
paral·leles i altres ofertes, no
pensant en poca gent sinó en
enormes minories”.

En aquest sentit, la sala del
carrer Castillejos presenta du-

rant aquest octubre una oferta
prou diversificada. A més a
més de Te casarás en América,
l’espectador podrà descobrir
Sentiments, amb Clara del Ruste
dirigida per Jordi Purtí, a
l’entorn d’una cantant lírica
que en plena actuació és as-
saltada pels dubtes i senti-
ments contradictoris que no
pot ocultar davant del públic.

Tap Olé és un espectacle de
claqué, a càrrec de Guillem
Alonso i Roser Font, que fa
servir els sons de les guitarres
d’Alejandro Pérez i Roger Ra-
ventós per acompanyar els
seus moviments en escena.

El túnel és l’adaptació de la
novel·la homònima d’Ernesto
Sábato que ha fet l’actor ar-
gentí Roberto Ibáñez. Es trac-
ta d’un monòleg en què el
personatge central reflexiona
en veu alta a l’entorn dels
vincles afectius entre les per-
sones i els límits de la comu-
nicació humana.

C I R C

Gran Circo Mundial

Ni temps de respirar
Jordi Jané

Números: Acrobàcia, equilibri, vol, il·lusionisme, llit

elàstic, perxa xinesa, cèrcols xinesos, motoristes de

l’infern, roda de la mort, pallassos, animals (cavalls

d’alta escola, camells i cavalls en llibertat, elefants,

serps i cocodrils) i feres. Presentador: Jacint Allués.
Plaça de toros Monumental, 27 de setembre.

Aquest és, sens dubte, el programa de circ més complet de
tots els que José María González ha portat a Barcelona, dues
hores i mitja en què el risc, la innovació, la qualitat, el ritme i
la bellesa van in crescendo fins al punt de no deixar-te respirar. Per
manca d’espai parlaré només dels números estrella d’un es-
pectacle contundent que engega amb la dansa acrobàtica dels
lleons del Circ Nacional de Pequín –impecables, simpàtics i ju-
ganers segons la tradició–. El repertori d’acrobàcies portades de
la parella dominicana Fratelli Rossi és meritori (l’àgil és més
cepada que el base) i reeixit (equilibris cap a cap amb pujada i
baixada d’escala, equilibri d’una mà de l’àgil sobre el cap del
base, el qual passa de posició vertical a decúbit pron i es torna
a posar dempeus, etc.).

Una esplèndida tropa de mags coreans presenta grans il·lusi-
ons: El cap tallat, La matèria penetrable, una variant de la caixa de
les espases en què la partner es multiplica per 4 i –atenció– ja
tenen a punt l’escamoteig d’un elefant. Els cavalls d’alta escola
de Giovanni, Rico i Tessa donen pas al llit elàstic de Tony Tonito
(estrella dels circs Pinder i Ringling): entre altres salts, aquest
gran acròbata i afinat comediant –a qui, a més, cal aplaudir un
curt diàleg en català amb el presentador– executa un doble
mortal planxat i clava amb verticalitat insuperable un triple
agrupat, prèviament fallat per escalfar els ànims. Relaxen
l’ambient (o el sobretensen, si l’espectador és a primera fila) les
serps i els cocodrils d’un fill del llegendari Karak Khawak. Dins
la gran esfera metàl·lica, 4 motoristes diabòlics fan esgarrifar
creuant-se a tota pastilla a dos dits l’un dels altres. Més pausades,
les ardides escomeses dels dominicans Torres Brothers a la roda
de la mort arrenquen xiscles d’esglai al respectable i, al seu torn,
els 8 acròbates del Circ de Pequín emocionen amb salts i figures
sobre dues perxes verticals: en destacaria un vol de perxa a perxa
en pirueta amb subjecció de cuixes i un mortal i mig també amb
subjecció de cuixes. Mentre els mossos preparen la pista, man-
tenen el ritme les represes dels xinesos (malabars amb barrets)
i del trio Pepín León (a la pista, aquests pallassos espanyols fan
també Els plats, una entrada del repertori tradicional). El número
de volants de la Tropa de Pyongyang revela fins a quin punt són
imprescindibles les escoles de circ i el suport dels governs. Sense
aquests dos factors no hauria estat possible la profunda revo-
lució protagonitzada per Corea del Nord en l’art del trapezi (tan
profunda que ja ni usen el trapezi com a aparell propulsor). Si
a Asiana els volants s’autopropulsaven des d’una barra fixa, aquí
surten disparats d’una gronxadora russa i els atrapen dos por-
tadors verticals situats a mig aire l’un davant de l’altre i/o un
tercer portador col·locat, també dempeus, en un nivell superior.
Aquests artistes coreans ja han deixat de ser trapezistes per es-
devenir àligues humanes. Els seus vols (en horitzontal i en ver-
tical) són tan impressionants com impossibles de superar.


