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No hi va haver sorpreses.
Bèsties, de la Cia. Baró
d’Evel, va ser l’espectacle
de gran format més ben
valorat pel jurat dels pre-
mis Zikòlika. L’espectacle,
que va fer funcions en el
Temporada Alta i poste-
riorment al Mercat de les
Flors, feia un pas més del
seu anterior muntatge de
pista, Le sort du dedans, i
ampliava companyia, tot
sumant la dansa contem-
porània a la doma de cavall
i ocells. El III Premi BBVA
s’ha concedit a Rhumïa,
una seqüela d’un altre

muntatge de pallassos de
tirada, Rhum, en què un
grup de col·legues pallas-
sos van voler homenatjar
Joan Montanyès, Monti,
mort feia pocs mesos.
Rhumïa farà una gira de 4
actuacions. Rhumïa, diri-

git per Martí Torras, es va
estrenar al Grec i també té
prevista una estada al
Lliure de Gràcia pels volts
de Nadal. La gala dels Zir-
kòlika es va celebrar ahir al
vespre a la sala Ovidi
Montllor del Mercat de les
Flors i amb una actuació
inesperada: la companyia
LAMiniMAL com a anima-
dora de la celebració.

El jurat ha valorat l’acu-
rada posada en escena, la
fusió reeixida de llenguat-
ges, el talent de tots els
seus artistes i la integració
dels cavalls i ocells a l’es-
pectacle, així com la re-
ivindicació que la compa-
nyia fa de la vela com a es-

pai escènic.
El BBVA manté l’inte-

rès propiciat per la Funda-
ció de les Antigues Caixes
Catalanes, que històrica-
ment han premiat en cer-
tàmens com ara el de lite-
ratura, el de teatre o el de
música de cambra Mont-
serrat Alavedra (demà se
n’atorga el premi), i fa tres
anys es va sumar a uns
premis creats per la revis-
ta especialitzada de circ

Zirkòlika.
Els altres guanyadors

dels VII Premis Zirkòlika
de Circ de Catalunya són
per a La Industrial Teatre-
ra amb l’espectacle Nau-
frags (millor espectacle de
carrer, estrenat en la dar-
rera edició de Fira tàrre-
ga); els trapezistes La Fem
Fatal (millor número de
circ), que van actuar en la
Fira Trapezi de Reus i
també a Mercè Arts del

Carrer de la Mercè; Jessica
Martín (millor artista
emergent), la companyia
Eia per inTarsi (premi es-
pecial), que promet una gi-
ra notable després de la
bona rebuda al Mercat de
les Flors i al Trapezi l’any
passat; Circ Bover per
Vincles (premi de votació
popular), i el popular fotò-
graf de circ Manel Sala
Ulls (iniciativa de projec-
ció del circ). ■

L’espectacle de Baró d’Evel uneix doma
de cavall i ocells amb dansa i música

‘Bèsties’, premi
Zirkòlika
J. Bordes
BARCELONA

Nacho Ricci va intervenir en la gala dels Premis Zikòlika, ahir al vespre ■ LUIS MONTERO

El jurat atorga el
premi BBVA,
dotat amb
16.000 euros, a
les entrades de
‘clown’ ‘Rhumïa’

L’empresari barceloní Jor-
di Clos s’ha dedicat els úl-
tims anys a ordenar la se-
va col·lecció d’art (forma-
da per 5.000 peces) per ex-
posar-la temàticament als
seus hotels. Ara, cada ho-
tel és un petit museu espe-
cialitzat, i l’últim que s’ha
reformat és el Claris, la jo-
ia de la seva cadena d’equi-
paments de luxe. A l’hotel
del carrer Pau Claris li ha
tocat la grossa: l’art preco-
lombí, que Clos col·leccio-
na des dels anys setanta,
temps en què encara es po-
dien trobar “bones peces a
bon preu”.

Els clients conviuran
íntimament amb algunes
d’aquestes obres; a cada
habitació hi ha una o dues
vitrines que contenen ma-
terial artístic molt valuós.
Però a Clos li agrada que
tothom disfruti dels seus
tresors, i per això també

ha habilitat una sala d’ac-
cés obert amb mig cente-
nar de peces.

Els fons d’art precolom-
bí de l’empresari, conegut
sobretot per la seva fal·lera
per l’art egipci, consten
d’uns 300 objectes, 70 dels
quals els va cedir al Museu
de Cultures del Món per
cinc anys. Entre totes les
cultures que abraça, la
maia hi té un pes clau. I és

també la que llueix amb
més força a l’hotel. Desta-
quen diverses ceràmiques
d’ús domèstic i funerari,
amb reveladors jeroglífics;
joies de jade, i relíquies
que es feien servir per a ri-
tuals de sacrificis humans.
Però, de totes, la peça que
Clos més s’estima és una
màscara olmeca que “po-
dria lluir al Louvre o al Bri-
tish”. ■

L’hotel dels maies
M. Palau
BARCELONA

L’empresari Jordi Clos exposa la seva
col·lecció d’art precolombí al Claris

Els clients conviuran amb peces precolombines ■ A. PUIG


