
Les persones interessades a parti-
cipar en els Jocs Florals de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta d’aquest 
any, que organitzen diverses en-
titats de Sants-Montjuïc, ja poden 
entregar els seus poemes a les Cot-
xeres de Sants o a qualsevol boti-
ga Abacus. Cada premiat de les 
diferents categories rebrà un tro-
feu, 300 euros en efectiu i  100 eu-
ros més en un val de compra per a 
comerços col·laboradors.

Els Jocs Florals 
comencen el 
compte enrere

SANTS-MONTJUÏC

Han començat les feines de reha-
bilitació de la Casa Hurtado, un 
edifici històric modernista ubi-
cat al número 46 de l’avinguda de 
Pedralbes. Les feines se centren a 
assegurar l’estructura de l’edifi-
ci. L’obra, de titularitat munici-
pal, era la casa unifamiliar d’una 
família de joiers molt important. 
La va construir Guillem Busquets 
l’any 1906.

Rehabilitació 
d’un edifici 
modernista

LES CORTS

Dimarts que ve, 3 de març, les ro-
meries tornaran a omplir els car-
rers de Sarrià-Sant Gervasi  de co-
lor, música i caramels amb mo-
tiu de la festa de Sant Medir. A les 
8.45, la colla Agrupació Bonanova, 
i a les 9.30, les colles Humorística, 
Nova, Antiga i Jovenívola faran 
les seves cercaviles. Més detalls, a 
bcn.cat/sarria-santgervasi.

Torna la pluja 
de caramels 
de Sant Medir

SARRià-SANT gERvASi

concentrat de sons desagradables 
que fan que el públic gemegui i cri-
di. «Aquest circ té un llenguatge di-
recte, un humor que no es troba en 
cap altre», afirma Grimo, interpre-
tat per Enric Golmaio. «És com veu-
re una pel·lícula en directe i el millor 
és el contacte amb el públic», diu 
amb un somriure macabre.
 El Circo de los Horrores, que té 
web pròpia, es quedarà a Barcelona 
fins a l’1 de març, quan recollirà 
la seva carpa negra per dirigir-se a 
Logronyo. Les entrades valen entre 
15 i 40 euros. Les funcions es fan de 
dimecres a diumenge. H

Una silueta tancada en una gàbia 
de ferro es dibuixa en la penom-
bra envoltada de boira. De sobte, se 
sent un gemec. És un pallasso, però 
no porta el clàssic vestit de colors 
ni tampoc el platejat i daurat. Està 
atrapat en una camisa de força.
 L’inquietant personatge és un 
dels membres del Circo de los Hor-
rores (ubicat aquests dies al Port 
Vell). Amb una trentena d’actors 
espanyols, aquest circ ha tornat 
a Barcelona des d’Itàlia després 
d’una gira per Europa. «Els fans de 
Barcelona ens demanaven a crits 
que tornéssim i la veritat és que no 
ens han decebut», explica Rafael 
González, productor de l’especta-
cle. «Fins ara hem tingut el 100% 
d’aforament», afirma.
 Lluny d’espantar-se amb el pa-
llasso que els rep o amb l’home en-
sangonat que passa entre els se-
ients armat amb una motoserra, 
els assistents a la funció semblen 
entusiasmats. Una veu anuncia 
que no està permès entrar ni sor-
tir un cop iniciat l’espectacle. Se 
sent un riure de nena sinistre. I s’il-
lumina l’escenari.
 Contorsionistes, músics, pallas-
sos... Hi ha tots els ingredients d’un 
circ, però aquí els protagonistes 
fan por. Noies posseïdes, vampirs 
com Nosferatu i una nena terrorí-
fica que juga a pilota amb el cap de 
la seva mare s’alternen a l’escena-
ri creant un espectacle dens i tens, 
però al mateix temps ple d’hu-
mor. «No m’esperava això en ab-
solut –afirma un espectador, Ivan 
Villaplana–. Em pensava que tin-
dria més por, però al final he rigut 
moltíssim».
 Les riallades omplen la carpa 
negra del Circo de los Horrores. La 

vampira Devora ha fet sortir a l’es-
cenari Ivan Castro, un noi del pú-
blic. «M’he sentit una mica humili-
at a l’escenari, però m’ho estic pas-
sant molt bé», declara. Molt a prop, 
Raquel Rodríguez explica que ja va 
venir l’any passat a aquesta carpa in-
quietant. «He repetit perquè m’en-
canta el seu humor. És una mane-
ra molt bonica de reinventar el circ», 
afirma.
 El pallasso assassí Grimo és un 
dels personatges principals, potser 
el més dolent de tots, el que s’ho pas-
sa més bé a l’escenari. La seva espe-
cialitat és la Sinfonía de la grima, un 
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33 Crits i somriures 8 Un moment de l’espectacle del Circo de los Horrores, dijous passat a la nit.

JOAN PUIG

«És com veure 
una pel·lícula en 
directe i el millor és 
el contacte amb el 
públic», assegura 
el pallasso grimo

La carpa negra
Pallassos assassins, vampirs i contorsionistes posseïts protagonitzen un espectacle 
terrorífic al Port Vell. El Circo de los Horrores, arribat d’Itàlia, se n’anirà l’1 de març
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