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és imprescindible aprofundir més 
en l’anàlisi musical de l’obra de Gra-
nados. «És fals el tòpic que era un im-
provisador i que l’estructura no era 
el seu fort. Goyescas és una obra mes-
tra interessantíssima», afirma.

DUES EXPOSICIONS / Dues exposicions 
destaquen en el centenari de Grana-
dos, a qui Jules Massenet va qualifi-
car com «el Grieg espanyol». La pri-
mera s’inaugurarà el 25 d’abril al Pa-
lau de la Música Catalana i posarà 
l’accent en la relació entre el compo-
sitor i l’Orfeó Català a través de car-
tes, partitures, programes de mà i 
fins i tot dues pintures fetes pel ma-
teix compositor. Granados va recol-
zar l’Orfeó Català des de la seva fun-
dació i va actuar al Palau de la Músi-
ca amb regularitat. Allà hi va estrenar 
la primera sèrie de Goyescas el 1911 
abans d’oferir l’obra completa a la sa-
la Pelyel de París el 1914. A l’auditori 
modernista també s’hi van estrenar 
el Cant de les estrelles i Elegia eterna. 
 El Museu de la Música també or-
ganitzarà una mostra sobre el mes-
tre el 2017, coincidint amb el 150è 
aniversari del naixement del músic, 
compositor i pedagog. HEl compositor, a la casa que va llogar a Vilassar de Mar i on va compondre part de ‘Goyescas’.
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Els grinyols 
del Montseny 
es colen 
al festival  
Circ Cric

M. C. 
BARCELONA

Tot està a punt a la carpa del Circ 
Cric, al peu del Montseny, a Sant 
Esteve Palautordera, per inaugu-
rar la setena edició del festival. 
Del 26 de març al 26 de juny aco-
llirà 16 espectacles, tallers i pro-
postes relacionats amb aquest 
món, entre els quals destaca el 
Tercer Festival de Pallasses, del 
3 al 5 de juny. Marabunta, un acla-
mat espectacle de música i hu-
mor orquestrat per Guillem Albà 
obrirà boca dissabte.
 L’endemà s’estrenarà Grinyols, 
el nou projecte del Circ Cric. El 
xou es representarà els diumen-
ges. «El món dels personatges de 
conte que apareixen a les llegen-

des del Montseny i l’univers del 
circ s’uneixen en aquesta propos-
ta», explica Jaume Mateu, molt 
més conegut pel seu àlies, Tortell 
Poltrona. Ell és un dels protago-
nistes de la proposta, que embas-
ta números d’acrobàcia i clown a 
partir d’una història inspirada 
en els grinyols, uns éssers fantàs-
tics que inclouen des de dones 
d’aigua fins a gegants. 

EL MILLOR DE TORTELL POLTRONA / «El 
circ del fer-ho encara més difícil 
ja no té sentit. Volem reptar el 
sentit comú de la gent mitjan-
çant la gravetat i la força centrífu-
ga, amb números que serveixen 
per explicar diferents històries 
que aporten molts detalls sobre 
el Montseny», explica Mateu, que 
recupera alguns dels seus gags 
més famosos, com el dedicat a 
Shakespeare i el de la mosca.
 Els dissabtes, el Circ Cric oferi-
rà un ampli ventall de propostes, 
com l’actuació del funambulista 
Olivier Zimmermann (17 d’abril). 
Baró d’Ével (22 d’abril) experi-
mentarà amb el cos com a instru-
ment sonor i el veterà Leo Bassi 
convidarà a combregar amb la se-
va Gran misa Patólica (30 d’abril). 
Com a novetat, cal detacar la visi-
ta de la sensacional pallassa Gar-
di Hutter i PP, unes sigles gens po-
lítiques: simbolitzen la nova ali-
ança de Tortell Poltrona i Albert 
Pla (25 de juny). H
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‘Marabunta’, 
l’aclamat xou de 
Guillem Albà, obre 
dissabte la cita de Sant 
Esteve de Palautordera


