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ElCircCricobreambAlbert
Plael seu festival alMontseny
El concert inclou Refree, Maria Rodés i Tortell Poltrona

GIALLA FARFALLA

Poltrona i Trias aGarranyics

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El Circ Cric del pallasso Tortell
Poltrona torna a omplir, com ca
da any des d’en fa vuit, el Mont
seny amb el seu gran festival. Un
festival ambcirc, fires, passejades
pel bosc, molts pallassos i pallas
ses i música en directe. Uns con
certs que aquest any inclouen els
Sopa de Cabra –el 27 de maig,
amb l’inici de la seva gira Sopa de
Cabra tanca el cercle– i qui va ser
líder de Dusminguet, Joan Garri
ga, el 29 d’abril. I que comencen
aquest dissabte (18hores) ambun
concert familiar d’inauguració.
Un espectacle que ha aconseguit
reunir Albert Pla, Joan Garriga,
Maria Rodés, Refree, Judit Far
rés i Ivan Telefunken i en el qual
cantarà Tortell Poltrona i tot.
Un Poltrona que demà prota

gonitzarà al mateix lloc, la carpa
del Circ Cric, el seu nou especta
cle, Garranyics, una “reflexió so
bre les dislèxies del nostre
temps” a través de pallassos,
acròbates i músics. En aquest
muntatge es confronten un grup
personatges sortits de faules an
cestrals inspirades en lanaturale
sa amb dos pallassos que proce
deixen del nostre embogit món
actual digitalindustrial. Hi hau

rà funcions de Garranyics bona
part dels diumenges fins al 2 de
juliol, tot i que el festival s’acaba
rà oficialment el dissabte 8 de ju
liol amb un espectacle de l’escola
de circ Carampa de Madrid titu
lat Low cost (in transit).
Lamajoria d’espectacles es po

dran veure a la carpa que el Circ
Cric, liderat per Poltrona iMont
serrat Trias –la Srta. Titat–, va
muntar fa ara vint anys al Parc
Natural del Montseny, a Sant Es

teve de Palautordera. Els carrers
d’aquesta localitat també acolli
ran muntatges del Cric. I és que
del 8 a l’11 de juny, dins del festi
val, se’n celebra un altre: el IV
Festival Internacional de Pallas
ses, que obrirà a la plaça Joan
Serra de Sant Esteve amb els ex
cèntrics clownsBlack&Blue, que
barregen música i comèdia. Du
rant aquest festival de pallasses,
pel poble i per la carpa del circ hi
haurà de cabarets fins a acrobàci
es sobre rodes, una orquestra fe
menina itinerant, la gran pallassa
australiana Nola Rae o l’especta
cle de Fafá Franco Sienta la cabe
za, en el qual es faran divertits
pentinats al públic.
Com cada any, dins del festival

Circ Cric hi haurà dos dies dedi
cats a una gran fira d’espectacles i
activitats, el 7 de maig i el 4 de
juny. Dues jornades que ocupa
ran la carpa del Cric i els voltants
amb pallassos com Oriolo, acro
bàcies com les dels dos integrants
del Circ Pistolet o com les del
col∙lectiu francès La Basse Cour,
humor comel dePereHosta en el
seu espectacle Open door –un
personatge que va carregat per
tot arreu amb una porta i el seu
marc–, música, tallers per a nens
i, per descomptat, sorprenents
passejades pel bosc.c

DAVID RUIZ
Barcelona

“Un projecte creat per ser re
presentat per homes que final
mentelfandones”,aixídefineix
l’actriu imúsicaNajwaNimriel
musical Drac Pack, una aposta
escènica interpretada per qua
tre actrius que es veurà al Tea
treTívoli –5, 6 i 7 demaig–, i en
la qual sens dubte destaca la se
vapresència.
La protagonista de Salto al

vacío, El método i la sèrie Vis a
visnonomésactuasobre l’esce
nari,sinóqueassumeixladirec
ció musical de l’obra, amb una
gènesiquecalbuscarlaenelfa
mós Rat Pack (colla de rates)
que als anys cinquanta forma
ven estrelles de la pantalla gran
comHumphreyBogarto Frank
SinatraiméstardDeanMartini
Sammy Davis Jr. Actors, can
tants i ballarins que van prota
gonitzar junts una infinitat de
pel∙lícules.
Aproposta de l’artista nascu

da a Pamplona, el projecte ara
és clarament femení. Amb ella
tresactriusespanyolesmésem
prenen aquesta espècie de viat
gemusical pels anys cinquanta:
la canària Kimberley Tell (Vel
vet),AlbaFlores(fillad’Antonio
Flores,aquis’havistaEltiempo
entre costuras o El comisario) i

Anna Castillo, coneguda, per
exemple, per la seva participa
cióenlasèrietelevisivaAmares
parasiempre.
Nimri va explicar dijous a

Barcelona de quina manera el
cant predomina en aquesta his
tòriaaquèmusicalmentesdona
suportenunaquinzenadeclàs
sics del jazz. “Són temes que
d’algunaformaadaptemal’estil
de l’obra”, apunta.
I quin és aquest estil? Doncs

unahistòriadeglamur,unahis

tòria de fama, una història de
glòria... però, sobretot, una his
tòria molt fosca. En aquesta, la
protagonista renuncia a la llum
delsolper la llumdels focus, as
pecte amb què es juga a l’obra i
es fa una espècie de simbologia
amblarenúnciaal soldelsvam
pirs. Música, dansa i fins i tot
acrobàcies, aquests són els ele
ments de què se serveixen les
actriuspermostraraquellapart
ocultade l’èxit.c

NajwaNimri dirigeix i
interpreta unmusical
que evoca elRatPack

‘Drac Pack’,
que es veurà al
Tívoli, és la versió
femenina del clàssic
dels anys cinquanta


