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II Premis
Indomable 2008

ALBERT

Espinosa

La millor frase:
«Tu segueix amb el
teu món, i jo seguiré
amb el meu univers»

A rticle 99. Ja fa 99 setma-
nes que estem junts. En
total, això són 693 dies, 23

mesos de columnes. El més cu-
riós és que no hem fallat cap diu-
menge, sempre que semblava
que internet o un viatge o una
malaltia impedirien escriure-la,
màgicament apareixia la solució
i l’article podia sortir.

Hem escrit articles al Canadà,
a França, a Irlanda i fins i tot a
Fuerteventura. Però la majoria a
Barcelona i a Madrid. I utilitzo el
plural perquè part els he escrit
amb vosaltres. Ha estat preciosa
la quantitat d’idees que m’heu
donat per a números concrets.

La setmana que ve arribem al
100. Per això m’encantaria rebre
els vostres correus un altre cop
per proposar de què voleu que
parlem. El meu e-mail és... Ho dic
després del millor de la meva set-
mana.

I aquesta setmana, com vam
fer l’any passat, repartirem els II
Premis Indomable al millor de
l’any 2008.

Indomable a la millor cançó.
Falling slowly de la pel.lícula Once.

Va arribar al gener i m’emociona
i em colpeix tant que tornar a es-
coltar-la sempre és un gran viat-
ge.

Indomable al millor programa
de televisió. Arucitys (8tv) i Banda
sonora (BTV). Dos programes que
em captiven i em diverteixen du-
rant tot l’any, que no em perdo
per res del món perquè ofereixen
humor i emoció des de la veritat.
¿Per quan un Banda sonora d’Al-
fonso Arús i Angie Cárdenas?

Indomable al millor llibre. Ar-
rugas de Paco Roca. El vaig llegir
al novembre, és un còmic que
parla sobre l’Alzheimer i que a
l’acabar-lo sents que mai tornaràs
a ser el mateix. Fantàstic.

Indomable a la millor obra de
teatre. Jo sóc la meva dona (Sala Vi-
llarroel). Per la increïble història,
per la fantàstica direcció de Mar-
ta Angelat, per la fabulosa actua-
ció de Joel Joan i per tot el que
em va passar la resta d’aquella
nit. Va arribar al desembre i es va
convertir en la meva favorita.

Indomable a la millor pel.lícu-
la. Cometas en el cielo. Va marcar el
meu febrer i res va poder arrabas-
sar-li el premi. Extraordinària.

I, per acabar, l’Indomable a la
millor frase, una que vaig sentir
pel carrer. Una noia li va dir a un
noi: «Tu segueix amb el teu món,
i jo seguiré amb el meu univers».
Ah, el meu e-mail és albert19@te-
lefonica.net ¡Celebrem el 100! H

El Nadal arriba amb un lot
de circs per a tots els gustos
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GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Un espectacle a
Vilanova i la Geltrú
promet acabar amb
la fòbia al clown

V
ist que el projecte per crear
un circ estable a Barcelona a
imatge de l’històric Olympia
de la ronda de Sant Pau està

més verd que mai, el Circ Raluy ha
fet del seu nou espectacle un home-
natge a aquella pista que va funcio-
nar entre el 1924 i el 1947 i a artistes
de l’època com Charlie Rivel. El Ra-
luy és l’únic circ tradicional ins-
tal.lat aquests dies a Barcelona; del
teatre de carrer procedeixen Los
Excéntricos, que presenten Rococó Ba-
nanas al Teatre Nacional de Catalu-
nya; el Circ d’Hivern de l’Ateneu 9
Barris arriba a la seva 13a edició
amb una proposta de teatre-circ mu-
sical; més a prop del cabaret està
Capgirat, al Centre de Creació de Circ
La Vela, de Vilanova i la Geltrú; el
Cirkid torna a apostar per una es-
pectacular escenografia a l’estil Dis-
ney i, a Vic, s’inaugura una nova car-
pa: el Circ Ozó.

CIRC RALUY
3 Cinc membres de la família Raluy
actuen en l’Homenatge al Circ Olympia,
que compta amb números centena-
ris com la roda de la mort (un ciclis-
ta pedaleja en un con suspès a diver-
sos metres) i una revisió del clàssic
en què Charlie Rivel cantava òpera.
L’escena va a càrrec del pallasso Joan
Montanyès Monti, que torna a la pis-
ta després de tres anys dirigint el
Circo Price de Madrid. Destaquen la
monociclista de quinze anys Niedze-
la Raluy i l’equilibri sobre boles de
les germanes Raluy. El resultat no és
com l’Olympia; és l’Olympia. (Fins a
l’11 de gener al Moll de la Fusta)

‘ROCOCÓ BANANAS’
3 Un espectacle de clowns musicals
amb l’estil surrealista i poètic de
Marceline, Sylvestre i Zaza. Si el que
estàveu buscant és un xou de pallas-
sos excèntrics, reserveu ja la vostra
entrada. El Teatre Nacional de Cata-
lunya segueix apostant pel circ en la
seva programació i al maig conver-
tirà els seus jardins en una pista a
l’aire lliure amb els trapezistes, ma-
labaristes i equilibristes de Boni &
Cia. (Fins al 4 de gener a la Sala Ta-
llers del TNC).

‘ONIRICUS’
3 La fàbrica de circ de l’Ateneu Po-
pular 9 Barris ha creat una escola
pròpia en què les tècniques circen-
ses s’integren en una dramatúrgia.
Oniricus és una màquina que fa els
somnis realitat, una obra dirigida
per Brian Mongard per la qual
pul.lulen personatges extravagants
que combinen acrobàcia, malabars,
números aeris i cant. Les entrades
per a aquest espectacle s’esgoten
ràpidament. (Fins a l’11 de gener, a
l’Ateneu 9 Barris).

‘CAPGIRAT’
3 Aquest és l’espectacle ideal per als
que tinguin fòbia als pallassos. La
companyia Los Galindos promet «to-
car la fibra» i fer que el públic surti
de la carpa amb ganes d’afrontar la
vida sense por. Desplaçar-se per as-
sistir a aquesta funció també permet
conèixer el Centre de Creació de
Circ La Vela, on resideixen sis com-
panyies. La Generalitat ha apostat
per fer d’aquest espai un centre de
referència amb una inversió de
520.000 euros. (Fins al 4 de gener, a
la Masia d’en Cabanyes de Vilanova i
la Geltrú).

CIRKID
3 De totes les propostes de circ nada-
lenc, aquesta és l’única dissenyada
especialment per al públic infantil.
En una espectacular escenografia
que representa un aquari habiten
multitud d’éssers marins (el disseny
de vestuari és impressionant), amb
què el pallasso Johnny Bogino anirà
fent amistat. Entre més d’una dese-
na de números destaca el protago-
nitzat per la troupe de 15 acròbates
xinesos, especialistes en diàbolo,
equilibris amb plats, contorsió i tra-
pezi volant. (Fins a l’11 de gener a La
Monumental).

CIRC OZÓ
3 Després de la sonada cancel.lació
de la gira del Circ Cric fa gairebé dos
anys, semblava que els circs de carpa
tenien poc futur. No obstant, l’em-
presari Ricard Penedès s’ha llançat a
l’aventura aixecant el Circ Ozó, que
des d’ahir presenta el seu primer
muntatge, Icari. Ton Muntaner és
l’excèntric presentador-pallasso
d’aquest espectacle que presenta
una sèrie de personatges fascinats
per la ingravidesa. Acrobàcies aèries
i música en directe per a tots els
públics. (Fins al 4 de gener, al recin-
te firal El Sucre de Vic). H

DEL CLÀSSIC AL
CONTEMPORANI
3 A dalt, el pallasso
Monti, que revisa un
clàssic de Charlie Rivel al
Raluy; sota, a l’esquerra,
el xou aquàtic del Cirkid,
instal.lat a la plaça
Monumental; al costat,
Los Excéntricos, una
proposta de clown
surrealista al TNC; a sota,
Anicet Leone, el pallasso
de Capgirat que promet
acabar amb la fòbia al
clown.
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