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Nascut al barri de Santa
Caterina de Barcelona,
molt a prop del barri de
Sant Pere fa 60 anys, Llo-
renç Massot ja va actuar a
la pista de Fontvieille de
Montecarlo fa 33 anys
amb el grup català Marti-
ni-Llata, però el seu paper
va ser molt secundari. Ara,
en la 32a edició del festival
internacional de circ, que
presideix la princesa Este-
fania, Massot hi torna per
actuar en l’espai de com-
petició amb els seus dos
fills: Sergi Massot, nascut
a Trondheim (Noruega) fa
37 anys, fa de pallasso ca-
rablanc, i David Massot,
nascut a Barcelona fa 34
anys, és el pallasso excèn-
tric. Tot i que no és gaire
conegut a Catalunya, Llo-
renç Massot té una àmplia
trajectòria circense, i ha
recorregut importants
circs europeus, com ara
l’italià Americà Togni,
l’alemany Charles Knie i
el francès Arlette Gruss. A
Catalunya, va fer una gira
de cinc ciutats l’octubre
passat amb el seu circ ima-
ginari, i té previst repetir
l’experiència el 2009.

Durant les seves actua-
cions d’aquest cap de set-
mana en el festival, ha es-
trenat la composició de
jazz Salsa for Carmen, en
què el trio toca el saxo alt,
la trompeta i el clarinet.
«És un honor anar al festi-
val, aquí no hi pot actuar
tothom», explica Massot.

El trio de pallassos Mar-
tini, que mantenen l’estil

dels pallassos clàssics,
amb un de carablanc i dos
d’excèntrics, va experi-

mentar dissabte la dificul-
tat d’una pista com la de
Mònaco, amb una entrada

en què Llorenç Massot fe-
ia veure que sabia tocar O
sole mio.

El resultat va ser un
mig-mig. Ni fred ni calor.
Amb un circ de grans di-
mensions –hi caben 4.000
persones–, que fa difícil la
comunicació amb el pú-
blic, uns metres de separa-
ció entre la pista i les llot-
ges, que encara posen un
plus més de dificultat a
l’artista, i un públic que els
primers dies del festival és
en bona part professional i
especialment exigent en
funcions que s’allarguen
més enllà de les quatre ho-
res i acaben a quarts d’una
de la matinada, el trio de
pallassos catalans va tenir
una rebuda tèbia.

El trio encapçalat pel barceloní Llorenç Massot va ser rebut pel públic de manera tèbia

Els pallassos catalans Martini actuen
al festival de circ de Montecarlo

MARCEL BARRERA / Montecarlo

� Són 150 els artistes que han compe-
tit durant quatre dies –del 17 al 20 de
gener– per endur-se alguns dels premis
que es coneixen com a Clowns i que es
faran públics avui. Durant la funció de
dissabte es va apreciar la pressió que
tenen els artistes aquests dies de com-
petició. Van fallar molt, fins a cinc ve-
gades, la parella de malabaristes ale-
manys Get the Shoes, i la parella russa
d’antipodistes –malabarismes amb els

� Desconeguts a Catalunya, triomfen en l’es-
cena internacional. Són els Martini, un trio de
pallassos clàssics catalans –Llorenç Massot,
Sergi Massot i David Massot–, que aquest cap

A la dreta, Llorenç Massot al costat dels seus dos fills: el carablanca Sergi i l’excèntric David. / EL PUNT

de setmana actuen en la secció de competició
del festival de circ de Montecarlo, el més pres-
tigiós de tot el món. Segons explica Llorenç
Massot (Barcelona, 1937) actuar en una de les
pistes de circ més exigents és un «gran honor i

peus– Marina & Svetlana, que tot i ve-
nir a Montecarlo amb un número fan-
tàstic van fallar estrepitosament. En
canvi, el colombià Crazy Wilson va
exhibir la seva categoria amb tres salts
mortals –un dels quals el va fer amb la
cara tapada– dalt la roda de mort. Tam-
bé van triomfar el grup hongarès Flo-
rian Richter, amb extraordinaris salts
de cavall a cavall, i els Pellegrini, amb
uns equilibris de mans i peus, senzilla-
ment, indescriptibles.

molt important per al circ català». Feia molts
anys que no hi actuava un artista d’aquí. Va ser
el 1974 –fa 33 anys– quan un dels catalans uni-
versals, Charlie Rivel, va rebre de les mans del
príncep Rainier el primer premi del festival.

150 artistes de tot el món
M.B. / Montecarlo

Savall presenta
«Suites
françaises» i
«Batalles» a
L’Auditori
� Barcelona. Jordi Savall
i Le Concert des Na-
tions presenten aquest
vespre a L’Auditori el
programa Suites fran-
çaises i Batalles, inspi-
rat en la música instru-
mental dels primers ba-
llets de la Col·lecció
Philidor, en les Batalles
del Biber i en les òperes
de Lully, Marais i Pur-
cell, que mostren com
es construeix el reper-
tori fonamental de l’Or-
questra. Es tracta de
formes nascudes de la
fusió del ballet i de la
tragèdia, de manera que
la coreografia pren un
espai preponderant en
aquestes composicions.
El programa inclou pe-
ces de L’Aisné, Marais,
Purcel, Lully i Heinrich
Ignaz Franz von Bi-
ber. / EL PUNT

L’Obrador de la
Beckett llegeix un
text poètic del
jove Carlos Be
� Barcelona. Avui, a par-
tir de les nou, es presen-
ta una lectura dramatit-
zada de Carlos Be (Vi-
lanova i la Geltrú,
1974) titulada Achico-
rias, que evoca les do-
nes que es queden al
marge de la vida.
Aquesta lectura, progra-
mada a l’Obrador de la
Sala Beckett, forma part
del cicle 2007 Tot un
Any de Teatre Català
Contemporani. Be és un
autor prolífic que ja ha
estrenat peces en sales
professionals. El 2006
va rebre el Premi Born
de Teatre pel text, en
clau de trencaclosques,
Origami. / EL PUNT




