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El circ «de qualitat, fet
amb rigor», en paraules
dels seus productors, és el
tipus de circ pel qual vol
apostar a partir d’ara la
ciutat de Girona, segons
Pilar Prats, regidora dele-
gada de l’àrea d’Activitats
de Dinamització al Terri-
tori de l’Ajuntament de
Girona. Prats va anunciar
ahir, en la presentació de
l’estada a la ciutat del
Gran Circ Nacional Xinès,
que depèn de la productora
holandesa Stardust Circus
International, que, abans,
els circs que es volien esta-
blir a la ciutat, presentaven
la sol·licitud al consistori, i
aquest resolia, sense apli-
car cap criteri de selecció
més enllà d’haver superat
els tràmits administratius.
Segons Prats, a partir
d’ara, aquesta dinàmica
s’ha acabat i l’Ajuntament
«anirà a buscar el circ que
l’interessi, procurant que
els circs que vinguin tin-
guin una mínima qualitat
artística». Aquest deu ser
el cas del Gran Circ Nacio-
nal Xinès que, tot i que no
ha estat l’Ajuntament el

que l’ha anat a buscar, ha
estat exempt de pagar ta-
xes municipals i només
cobrirà les despeses prò-
pies del seu funcionament.

El món dels pirates és el
fil conductor d’aquesta
producció, que es va estre-
nar el 21 de juliol de l’any
passat al Teatre Real Carré
d’Amsterdam, i que fina-
litzarà la gira que actual-
ment realitza per Europa el
proper mes de juny a Mu-
nic. Els pilars de ¡Piratas,
piratas! són l’espectacula-
ritat de les acrobàcies i

jocs malabars, l’estètica i
la música, per compondre
tot plegat un espectacle de
circ per a adults –adequat a
partir de 6 i 7 anys– que re-
met a la manera de fer dels
canadencs Circ du Soleil o
Circ Elòize. Els holande-
sos Henk van der Meyden
i Monica Strotmann són
els responsables de la idea
i, per portar-la a terme, van
comptar amb la complici-
tat del Gran Circ Nacional
Xinès de Wuhan, empre-
nent un procés de moder-
nització de la tradició cir-

cense xinesa, sense que
aquesta perdés els seus
trets identitaris, i afegint-
hi el jumpstyle, molt estès
a Holanda. A l’espectacle,
que dura dues hores, té ca-
torze números i un entre-
acte de 20 minuts, s’apre-
cien les diferències entre
el circ xinès i l’europeu,
com ara que no hi ha ani-
mals, tampoc no hi ha pa-
llassos, que no vol dir ab-
sència d’humor, no té nú-
meros individuals i per
tant és molt coral i la com-
panyia té un caràcter emi-
nentment familiar després
de molts anys de convi-
vència.

El Gran Circ Nacional
Xinès instal·larà tres veles
al passeig de la Copa, una
d’elles, la central, amb ca-
pacitat per a 1.300 espec-
tadors. Del 23 d’abril al 4
de maig es farà una sessió
diària, tret de dissabtes i
diumenges, que se’n faran
dues, i de dilluns, que no
se’n farà cap. Les entra-
des, ja a la venda per Ser-
vicaixa, costen des de 15
euros la més barata fins a
45 euros, la més cara.

El Gran Circ Nacional Xinès portarà
a Girona l’espectacle «¡Piratas,

piratas!» del 23 d’abril al 4 de maig
L’Ajuntament gironí estudia afegir-se al grup de ciutats amigues del circ

Imatge de grup dels pirates xinesos. / DANNY VAN KOLCK

● El Gran Circ Nacional Xinès ins-
tal·larà fins a tres veles al passeig de
la Copa de Girona, per tal d’oferir,
del 23 d’abril al 4 de maig, l’especta-
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es basa sobretot en la tradició circen-
se xinesa, en què el predomini abso-
lut és de les tècniques acrobàtiques i
malabars, però amb un tempo occi-

dental. D’altra banda, ahir l’Ajunta-
ment va anunciar que sospesava la
possibilitat d’afegir-se al grup de
ciutats amigues del circ que preveu
crear el nou pla integral de circ.

l segrest durant tres dies del teatre Dubrovka
de Moscou l’any 2002 per terroristes txet-
xens durant una funció, en què van morir

130 espectadors i 41 terroristes, després d’un assalt
sense miraments de les forces especials russes, que
obeïen ordres del president Vladímir Putin, és l’eix
central de l’espectacle Boris Godunov, de La Fura
dels Baus, que mira d’establir alguns punts de con-
tacte amb la tragèdia homònima escrita per Alek-
sander Puixkin, fent teatre dins el teatre, com a am-
plificador del contingut polític de la peça de Puix-
kin. L’intent no és massa reeixit, però té algun punt
d’interès.

Contràriament al que es podria pensar, Boris Go-
dunov és l’espectacle menys furero, més tranquil,
dels que s’han vist a la companyia. Comença amb
la representació del clàssic, amb un discurs popu-
lista del protagonista –Òscar Rabadan resulta força
convincent– que tan acostumats a sentir estem avui
en dia en boca de cada vegada més governants, tant
se val el color polític. Els seus subordinats, men-
trestant, conspiren a l’ombra i fan el retrat d’algú
que ha accedit al poder a qualsevol preu. La refle-
xió del fi i els mitjans sura. Trets i explosions inter-
rompen la representació i el públic és «segrestat»
per una colla d’actors i actrius amb passamunta-
nyes, armes simulades i bombes. La Fura comença-
va a engegar tots els mecanismes per crear un clima
d’angoixa a la platea, amb càmeres de vigilància a
l’interior i l’exterior de la sala, que projecten les
imatges en una pantalla, a l’escenari. Les discus-
sions entre terroristes també treballen en aquesta
direcció, sense èxit. Es comencen a dibuixar perso-
natges arquetípics, el fill de puta sense escrúpols, la
idealista que quan veu que allò va de debò i comen-
cen a matar gent vol fer-se enrere, la que busca una
revenja personal; tot és evident, massa evident,
sense cap mena d’interès, i això contribueix a des-
activar la inquietud, fins al desenllaç final, ja cone-
gut. Dues projeccions de vídeo d’un gabinet de cri-
si resulten intranscendents, no aporten res que el
públic no sàpiga –la companyia torna a caure en el
mateix error que a la Metamorfosi–, i el ritme de-
cau. I llavors trobem a faltar el clima tens que sí que
va saber crear, sense tants mitjans, Ahmed Ghazali
a El cel massa baix, en què se segrestava un avió i
en què, sense necessitat de potinejar un clàssic, es
presentava una reflexió molt més profunda sobre la
violència i el terrorisme, amb el poder de rerefons.

Una vegada més la Fura ha bescantat el català en
un muntatge –els actors el parlen, però alguns de
forma lamentable, de vegades fins a no ser com-
prensible– i les projeccions són en castellà, segura-
ment per sortir de gira a l’Estat i estalviar-se el so-
brecost.
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teatre | «boris godunov»

Puixkin com a pretext
� Idea original i direcció artística: Àlex Ollé.

Direcció escènica i dramatúrgia: Àlex Ollé i
David Plana.
Textos: Puixkin i David Plana.
Intèrprets: Pedro Gutiérrez, Sara Rosa Losilla,
Pep Miras, Juan Olivares, Cesca Piñón, Albert Prat,
Òscar Rabadan, Fina Rius i Manel Sans.
Lloc i dia: Teatre Municipal de Girona, 16 de març
del 2008.
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Una imatge de Boris Godunov. / A. ADROVER

● L’actriu Charo López
(Tengamos el sexo en paz),
l’actor Lluís Soler (El
comte Arnau) i el pianista i
compositor de Vinaròs
Carles Santos (53 maneres
diferents de matar un ca-
pellà) són els caps de car-
tell de la programació del
segon trimestre d’aquest
any del Teatre de Blanes.

La programació l’obre
el David Cortés Quintet
(12 d’abril, 22.00 h) amb
l’espectacle Anillo de co-
rales, en què també inter-
vé el bailaor Ivan Elías.
Charo López presentarà el
26 d’abril (22.00 h) Ten-
gamos el sexo en paz, un
monòleg escrit per Jacopo
Fo, amb la col·laboració
de Dario Fo i la seva pare-

lla, Franca Rame. Per la
seva banda, Lluís Soler fa-
rà el 16 de maig (22.00 h)
la lectura dramatitzada del
poema El comte Arnau, de
Josep Maria de Sagarra, i
Carles Santos aportarà, a
53 maneres diferents de
matar un capellà (31 de
maig, 22.00 h), la seva par-
ticular mirada sobre la fi-
gura del seu amic, el poeta
Joan Brossa. Pel que fa al
teatre d’adults, el progra-
ma es tanca amb l’obra
d’humor Còmica vida (8
de juny, 19.00 h), de Joan
Lluís Bozzo, dirigida per
Pep Cruz, i interpretada
pel mateix Cruz, Jordi Co-
romina i Noël Olivé.

La música, amb el cicle
de concerts familiars Mo-
saic música, també té pro-

tagonisme. Així, a Blanes,
s’hi faran els espectacles
Pippi Langstrum, de Laz-
zigags (20 d’abril,
18.00 h), Corda i descor-
da, de l’Auditori (4 de
maig, 18.00 h) i Eooo!!!,
de Trakatap (25 de maig,
18.00 h). A més d’aquest
cicle, també actuarà a Bla-
nes el grup Meridiana (6

de juny, 22.30 h).
Les entrades es posen a

la venda a partir del 26 de
març i es poden adquirir de
manera anticipada a través
del Telentrada de Caixa de
Catalunya, en oficines
d’aquesta entitat, per in-
ternet (www.telentra-
da.com) o a la taquilla del
Teatre de Blanes.
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Charo López, Lluís Soler i
Carles Santos són caps de
cartell al Teatre de Blanes

L’actriu Charo López, en un moment d’una representació de
Tengamos el sexo en paz. / EFE


