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Avui, a partir 
de les 17.20 h

El Festival Grec és l’esce-
nari de la seqüela d’aquell
Rhum, que una company-
ia “inestable” de pallassos
(en paraules del director
Martí Torras) va construir
per homenatjar el desapa-
regut Josep Montanyès,
Monti. Dos anys després
proposen un nou muntat-
ge, Rhumia, en el qual tor-
nen a combinar-se els nú-
meros clàssics de circ (re-
interpretats) amb els de
nova fornada i, a més,
aquest cop, amb una forta
dosi musical. Si Rhum es
desenvolupava a la pista
de circ, aquest Rhumia,
succeeix en els camerinos.
L’espectacle es pot veure
fins diumenge al Mercat
de les Flors (21 h).

El Grec proposa per
avui un comiat oficial: es
tracta de l’espectacle Cir-
cus Klezmer, un muntat-
ge d’Adrián Schvarzstein,
que s’inspira en un casa-
ment jueu amb música
klezmer que ha estat de gi-
ra durant 12 anys arreu
del món, des que es va es-
trenar al 9è circ d’hivern
de Nou Barris. L’actuació
d’avui (22 h), a l’amfitea-
tre Grec, suposa el seu co-
miat (queden algunes fun-
cions pendents a l’Estat
espanyol) i, per això, anirà
acompanyada per la Ca-
cophonic Glat Kosher Or-
kestar de l’artista Karl
Stets (combinen la musi-
ca i l’acrobàcia com ja es va
poder veure al Disbarat
del Grec 2014). Per a
aquesta funció recuperen
alguns dels actors origi-
nals com són Marcel Esco-
lano o Cristina Solé. ■

Estrena de
‘Rhumia’ i
comiat de
‘Klezmer’
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€La pel·lícula Pretty wo-
man va esdevenir, més
que un èxit, un fenomen
cultural. Protagonitzada
per Julia Roberts i Richard
Gere el 1990, el seu direc-
tor va ser Garry Marshall,
que ahir va morir a Califòr-
nia per problemes deri-
vats d’una pneumònia.

Nascut a Nova York el
1934, Garry Marshall va
ser actor, director i pro-
ductor, però també gui-
onista, sobretot de televi-
sió. Va ser el creador de
fins a 14 sèries de televi-

sió, com ara Happy days,
Laverne and Shirley i
Mork del planeta Ork, i va
produir 1.000 episodis. Va
ser nominat cinc vegades
als Emmy, però mai no en
va guanyar cap. Sí que va
ingressar al Saló de la Fa-
ma de l’Acadèmia de les
Arts i les Ciències de la Te-
levisió, el 1997.

Tot i que ja havia dirigit
alguns films com ara Els
bojos del bisturí (1982),
no va destacar fins a l’es-
clat de Pretty woman, un
conte de fades en què mi-
lions d’espectadors (es
van recaptar 463 milions
de dòlars a la taquilla mun-

dial) es van identificar
amb un dels dos protago-
nistes. Roberts es va con-
vertir en la xicota d’Amèri-
ca i Gere es va consolidar
com un dels grans seduc-
tors de Hollywood.

Marshall va repetir amb
la parella, i l’èxit, a Novia a
la fuga (1999) i es va espe-
cialitzar en pel·lícules ro-
màntiques de to ensucrat,
com ara Princesa por sor-
presa (2001), amb què va
fer-se famosa l’actriu An-
ne Hathaway; El dia de
Sant Valentí (2010), No-
che de fin de año (2011) i
El día de la madre, estre-
nada l’abril passat.

Un altre film destacat,
romàntic però més amarg
que els anteriors, va ser
Frankie i Johnny (1991),
protagonitzat per Al Paci-
no i Michelle Pfeiffer.

Garry Marshall va fer
aparèixer a la majoria de
les seves pel·lícules l’actor
Hector Elizondo, per a ell
era una mena d’amulet.

El de Pretty woman no
va ser l’únic fenomen cul-
tural de Marshall; en la sè-
rie Happy days, la més im-
portant als Estats Units el
1976 i el 1977, el perso-
natge The Fonz va ser un
nou fenomen.

Garry Marshall era ger-
mà de l’actriu i directora
de cinema Penny Marshall
i estava casat des del 1963
amb Barbara Sue Mars-
hall, amb qui tenia tres
fills i sis néts. ■

Va ser director d’èxits cinematogràfics com ‘Pretty woman’ i
‘Frankie i Johnny’, a més de ser creador de 14 sèries de televisió

Redacció
BARCELONA

Mor Garry Marshall

Garry Marshall, amb jaqueta clara, amb els actors Hector Elizondo, Julia Roberts i Richard Gere, en la presentació de ‘Novia a la fuga’ ■ FRED PROUSER / REUTERS

‘Pretty woman’
va esdevenir un
fenomen i va
recaptar 463
milions de dòlars
a la taquilla


