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La setena edició del festival inclou Leo Bassi, Albert Pla i Guillem Albà

ElCircCricprenelMontseny

CIRC CRIC 2016

L’espectacle d’humor i músicaMarabunta, de GuillemAlbà &The All in Orchestra

El festival Circ Cric torna a
prendre el Montseny. La troba
da, creada per Tortell Poltrona,
arriba al setè any barrejant circ,
música, humor i naturalesa fins
al 26 de juny. La carpa del Circ
Cric, a Sant Esteve de Palautor
dera, obrirà aquest dissabte a les
sis la nova edició del festival
amb Guillem Albà & The All in
Orchestra amb el seu popular
espectacle d’humor i música
Marabunta. I diumenge la carpa
es continuarà omplint amb el
nou espectacle del pallasso Pol
trona, Grinyols, un nom donat a
personatges fantàstics del
Montseny.
En el muntatge els personat

ges llegendaris de la muntanya,
que són capaços de fer porten
toses acrobàcies, es troben
amb dos pallassos que busquen
refugi després de veure com
el vell món on vivien, el de les
carpes i les caravanes, s’ha
apagat.
Grinyols es podrà veure lama

joria dels diumenges fins al final
del festival, que aquest any in
clou una bona pila de noms pro
pis: Leo Bassi, Pep Bou, La Tro
ba KingFú, la pallassa suïssa
Gardi Hutter, el funambulista
Oliver Zimmermann i Albert
Pla, entre d’altres.
Justament el penúltim dia del

festival, el 25 de juny, Tortell
Poltrona i Albert Pla estrenaran
PP, un mà a mà en què el pallas
so vol cantar i el que és cantant
fa el pallasso. Un mà a mà que
estava cantat des que Pla va de
dicar una cançó al Circ Cric, So-
miatruites. Serà, sens dubte, un
delsmomentsmés esperats d’un
certamen que en tindrà uns
quants, de moments així.
El 30 d’abril el bufó Leo Bassi

arribarà a la carpa del Cric

blics Bombolles de pallasos i tite-
lles, el dia 7 de maig. I La Troba
KungFú i el Circ Cric es barre
jaran per donar la benvinguda
plegats a l’estiu a l’escenari, el
dia 17 de juny.
I, per descomptat, hi haurà

pallassos per tot arreu. Del 3 al
5 de juny se celebrarà la tercera
edició del Festival Internacional
de Pallasses, en què s’inclouen
després de l’obertura amb un
cabaret de pallasses el dia 3 la

participació els dies següents de
la suïssa Gardi Hutter, que dóna
vida a una tintorera desmesura
da que somia grans accions
heroiques. I també l’humor ab
surd i irreverent de Los Excén
tricos amb Ther melting pot
pourri. I les premiades Las Polis.
A més a més, el dia 5 hi haurà
unamatinal de pallasses presen
tada per Sílvia Abril.
Més endavant, el 17 de juny,

encara s’instal∙larà una altra car
pa al Montseny, la del Bazar Fo
rain francès, que presentarà el
seu Delirium saga circus. A part,
hi haurà dues fires d’espectacles
el 17 d’abril –dedicada als fu
nàmbuls– i el 15 de maig, i, evi
dentment, aprofitant la pre
sència de la naturalesa, hi haurà
rutes guiades pel Montseny
abans que comenci l’espectacle
Grinyols.

Elpenúltim
diade festival,
el 25de juny,
TortellPoltrona
iAlbertPla
estrenaran ‘PP’

Funeral ateuper aKrahe

Al llarg de tots els anys de vida
del BarnaSants, que dirigeix
amb un pols incansable Pere
Camps, un músic que va quedar
indissolublement associat a
aquest festival va ser el cantau
tor madrileny Javier Krahe. De
fet, sembla que, de les 21 edici
ons que s’han fet fins ara (inclo
enthi la que té lloc ara mateix),
ha estat present en totes menys
en una. Krahe va morir el juliol
passat, i Camps ha organitzat
per a aquesta nit el que ell ano
mena un “funeral ateu”, uname
na d’aquelarre en què puguin
participar els seus amics i ami
gues de Barcelona que no hagin
marxat per Setmana Santa. “Ja
hi haurà temps d’homenatjar
lo”, diu Camps, “però el que ara
fem és superar el dol; se n’ha
anat, sí, però ens hadeixat les se

ves cançons”. A més de la seva
banda habitual, que interpretarà
alguns gloriosos clàssics del
mestre, Joan Isaac i Miquel Pu
jadó tocaran cançons pròpies re
cordant el cantautor desapare
gut, mentre que Joan Colomo,
EnricHernáez,Dani Flaco iBor
ja Penalba reviuran algunes per
les del cançoner krahià amb
l’acompanyament dels músics
que l’acompanyaven en els seus
directes.
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Barcelona ciutat

El BornMedieval. Ruta guiada
plena d’històries, anècdotes,
llegendes i molts secrets per
descobrir.
Plaça de l’Àngel, sortida metro
Jaume I, línia 4 (de 10.30 h a
13.30 h). 9 euros.

El silenci d’Hamelin. Què pas-
saria si al conte del famós
flautista hi hagués una nena
sorda? La Clara i en Bruno són
germans, i ho van viure i ho
expliquen amb un conte...
El Born Centre Cultural. Plaça
Comercial, 12 (avui, 17 h;
demà, 12 h). 5 euros.

Especial sèries. Projecció dels
dos primers capítols de la
setena temporada de la sèrie
Hijos de la anarquía.
Fnac Diagonal Mar.
Av. Diagonal, 335 (18 hores).

Cuando te hablen de amor...
Espectacle per a adults a
càrrec de Martha Escudero.
Harlem Jazz Club. Comtessa de
Sobradiel, 8 (20.30 hores).
7 euros.

Música iberoamericana. Con-
cert del duo Aliyana, format
per Yaiza Rodríguez i Yamila
Castells, amb versions de
huayno, floklore del nord
argentí i Bolívia, aires de
Brasil, Mèxic i molt més.
Espai Ku. Canvis Nous, 1
(20.30 hores). 4 euros.

X Festival Milano de Jazz &
Blues. Concert a càrrec del
grup A Contra Blues (Alberto
N. Calvillo, guitarra, harmòni-
ca i ukelele; Héctor Martín,
guitarra; Joan Vigo, baix;
Jonathan Herrero, veu i gui-
tarra, i Núria Perich, bateria).
Milano Cocktail Bar. Ronda
Universitat, (21 hores).

Lameva Ismènia. Adaptació en
català d’aquesta comèdia
d’Eugène Labiche, autor espe-
cialitzat en el gènere del vode-
vil, a càrrec de Magatzem
d’Ars.
Porta4. Església, 46, local 6,
plaça de la Virreina (21.30
hores). 10 euros.

Música tradicional cubana.
Actuació del grup Son de La
Rambla. 9 euros.
Harlem Jazz Club. Comtessa de
Sobradiel, 8 (23 hores).

Love the 80’s. Festa amb la
millor música dels vuitanta.
Ornina Club. Avinguda Diagonal,
593 (23.45 hores). 10 euros.
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L’orquestramésmestissa

La justificada fama de Barcelona
com a ciutat de músiques mes
tisses torna a ser una realitat des
de fa unes quantes temporades.
Un dels exemples paradigmàtics
d’aquest auge musical és l’exis
tència de laBarcelonaGipsyBal
kan Orchestra, una formació
multinacional infal∙lible i xeri
nolaire que, des que va emergir
en l’escena local, ara fa quatre
temporades, es va convertir en
un referent de lamúsica balcàni
ca a Barcelona. Els seus inte
grants resideixen, o tenen com a
principal base d’operacions, a la
capital catalana, i, malgrat que
els primers anys la seva sonoritat
era klezmer i gitana de l’est
d’Europa (de fet, el nomdel grup
en l’etapa anterior era Barcelona
Gipsy Klezmer Orchestra), amb

el pas del temps es va anar am
pliant bevent d’altres tradicions,
com les dels jueus asquenazites i
sefardites, otomans, àrabs..., sen
se oblidar sonoritats mediterrà
nies i flamenques. Fa uns quants
mesos van publicar el seu segon
àlbum,Balkan reunion, ambdues
noves incorporacions i la marxa
del cofundador Robindro Niko
lic, reflex tot plegat d’aquesta
l’ampliació estilística de l’or
questra.

Música

BARCELONA GIPSY BALKAN
ORCHESTRA
DISSABTE. MARULA CAFÉ. 22 HORES. 7 €

ESTEBAN LINÉS

JUSTO BARRANCO

amb La gran misa patólica. I
l’aclamada companyia circense
Baró d’Evel, un dels integrants
de la qual és Blaï Mateu, fill
de Tortell Poltrona, oferirà el
22 d’abril el concert espectacle
Amagatall, una prova de les
noves investigacions musicals
de la companyia.
I les bombolles dePepBou, les

marionetes de Jordi Bertran i
l’humor de Poltrona s’uniran
en l’espectacle per a tots els pú

GuillemAlbà
&The All
in Orchestra
obren avui amb
el seu popular
‘Marabunta’

Lamacrobanda
ha ampliat el seu
espectre estilístic,
com reflecteix
al nou àlbum,
Balkan reunion

CANÇONS ATEES (A JAVIER KRAHE)
DISSABTE. LUZ DE GAS. 21 HORES.

10-12 €

Krahenomésva
fallar enunaedició
delBarnaSants,
queara li ret
unparticular
aquelarre

Música
E.L.


