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Més enllà del risc i del vir·
tuosisme acrobàtic. De la 
sorpresa per la prodigio·
sa tècnica. Més enllà del 

més difícil encara. La innovadora 
companyia australiana de circ con·
temporani Circa torna a anar més 
enllà. Va captivar en la inauguració 
del passat Grec amb Opus i ara torna 
al festival de Barcelona amb Beyond, 
aclamada producció que recala des 
d’avui fins dissabte en el més íntim 
espai del Mercat de les Flors (Sala 
Ovidi Montllor). 
 El nou espectacle, sota la direc·
ció de Yaron Lifschitz, explora els lí·
mits que separen els humans dels 
animals; la bogeria del seny i la lò·
gica dels somnis. Emoció i perfec·
ció tècnica; fantasia i prodigi s’ali·
en per donar forma a un univers es·
trany de sentiments i emocions. Hi 
apareixen la tendresa, la bellesa i 
la sensualitat, però també les parts 
més fosques de la naturalesa huma·
na. Hi ha, així mateix, humor ab·
surd, dansa i molta poesia acom·
panyant les fantàstiques habilitats 
dels set acròbates en escena, que 
combinen cohesius exercicis gru·
pals amb demostracions individu·
als.   
 
SOMNIS I SURREALISME / A Beyond, el col·
lectiu capitanejat per Lifschitz (amb 
més de 60 produccions de circ, tea·
tre i òpera com a director) parla dels 
sentiments sobre la base d’una es·
tructura onírica. Al creador li agra·
da portar el llenguatge tradicional 
del circ al camp filosòfic i poètic. 
«Mostren un món de surrealisme, 
càlid, amable, utilitzant les tècni·
ques més variades», explica el direc·
tor del Grec, Ramon Simó, que es de·

Màgics
acròbates

clara «entusiasmat» per l’espectacle. 
«És una meravella i ja fa temps que 
roda». 
  Simó explica que la peça de la 
prestigiosa companyia –des del 
2006 ha viatjat a una vintena de pa·
ïsos dels cinc continents– sorprèn 
i commou combinant amb elegàn·
cia diferents disciplines i un punt 
de cabaret. «Els artistes mostren el 
seu jo interior, connecten entre ells 
i amb el públic i el porten més enllà. 
És molt més que una seqüència de 
números i habilitats. És energia, mo·
viment, imatges d’alt voltatge visu·
al...», argumenta el director del fes·
tival. 
 
LA FORÇA FEMENINA / Les acrobàcies 
mentre es resol un cub de Rubik, el 
sensual ballet d’una artista que fa 
contorsions fins a mossegar·se el peu 
sobre la corda aèria (a la foto de la 
dreta), equilibris a cegues, torres hu·
manes i altres proeses se succeeixen 
entre clàssics de Frank Sinatra, Bon·
nie Tyler o Amanda Palmer, i els sons 
electrònics de l’australià Lawrence 
English. 
  Com és habitual en el grup, les 
artistes dones (especialment Rowan 
Heydon·White) són verdaderes ama·
zones que captiven el públic per la 
seva força i resistència més enllà de 
la seva flexibilitat i altres depurades 
tècniques. Una demostració del po·
der del cos que els serveix en el seu 
objectiu de difuminar la línia entre 
éssers humans i bèsties, i aprofun·
dir en l’animalitat que tots portem 
a dins. Les bèsties també apareixen 
en la peça en forma de caps de conill 
i disfresses d’ós (un dels artistes s’en·
fila a una perxa xinesa d’aquesta ma·
nera). 
 Com en les seves anteriors pro·
postes, el nou espectacle de Circa 
celebra les possibilitats expressives 
del cos humà portades a l’extrem. 
La seva intenció és despertar emo·
cions i ho aconsegueix, com ho de·
mostren els grans elogis de la críti·
ca internacional que ha rebut des 
de la seva estrena, fa més d’un any. 
N’oferim una petita mostra: «¡Sim·
plement impressionant!»; «Ridícu·
lament encantador i escandalosa·
ment perfecte»; «Una obra mestra 
espurnejant com el xampany més 
fi»; «El públic ha estat esperant la 
terra de Circa... Beyond també els dó·
na la Lluna». Anem, doncs, a la Llu·
na. H 

la companyia australiana circa, 
que va inaugurar el Grec 2013 amb 
l’aplaudida ‘Opus’, torna amb ‘Beyond’

l’espectacle, que combina proeses 
tècniques i emocions, s’instal·la des 
d’avui fins dissabte al Mercat de les Flors

«És una meravella», 
anuncia 
entusiasmat el 
director del Grec, 
Ramon Simó
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Un número aeri 
de ‘Beyond’, de 
la companyia 
australiana Circa. 

SOTA EL VOLCÀ
J La nova música independent 
iberoamericana arriba avui al 
Barts (19.30) a l’espectacle  
Bajo el volcán (I can’t believe it’s 
latin). Actuen, entre altres, el  
duet Mitú, format per Julián 
Salazar i Franklin Tejedor, que 
utilitzen sintetitzadors combinats 
amb un tambor tradicional 
colombià i improvisacions vocals 
per crear la seva electrònica 
ballable; els mexicans Descartes 
a Kant, coneguts per la seva 
contundent barreja de ritmes  
molt sorollosos i dolços, i els 
barcelonins La Banda Municipal 
del Polo Norte, un exemple  
del pop rock independent local, 
que presentarà al públic el  
seu recent disc, Color. 

L’AGENDA D’AVUI I DEMÀ

FRIDA
J Sota la direcció i coreografia 
d’Amèlia Boluda, el Grec rescata  
una peça sobre l’artista mexicana 
Frida Kahlo que va estrenar el 
1993 el Ballet Contemporani de 
Barcelona, un col·lectiu pioner 
d’aquesta dansa a Catalunya.  
En una nova versió,  quan es 
compleixen 60 anys de la mort de 
la pintora, l’espectacle explora  
la seva relació amb Diego Rivera, 
els seus amants, els artistes 
revolucionaris amb qui va 
compartir ideals, la seva alegria 
vital i el dolor que patia pel  
seu fracturat cos a causa  
d’un accident. Cinc músics  
acompanyen els nou ballarins, 
inclosa Boluda.  Al Mercat  
de les Flors, del 25 al 27 de juliol.  
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pallasso que ha tingut el país».  
 L’acció transcorre al magatzem 
d’una companyia que, després d’un 
llarg temps en blanc, rep una oferta 
de treball. Allà s’amunteguen el ves-
tuari de Monti, imatges, decorats i 
altres detalls que el públic que el va 
conèixer reconeixerà. Per recons-
truir la idiosincràsia de l’univers de 
Montanyès, la companyia, afegeix 
Torras, ha fet «un treball arqueolò-
gic amb tot l’amor del món en ho-
menatge a un gran amic i un gran 
pallasso». H

Va regalar rialles i felicitat a la carpa 
però va morir sol i trist als 50 anys. 
Es deia Enrique Jacinto Sprocani 
–àlies Rhum–, un mític pallasso de 
principis del segle XX. Un altre mític 
nas vermell, Joan Montanyès, Mon-
ti, va voler retre-li tribut amb Rhum, 
espectacle sobre la seva figura i l’ofi-
ci de fer riure que ell mateix havia 
de protagonitzar. Hi va començar a 
treballar juntament amb el drama-
turg i director d’escena Martí Tor-
ras, però el càncer se’l va emportar 
el març de l’any passat, als 48 anys, i 
no el va poder finalitzar. Ara la com-
panyia Monti&Cia, sota la direcció 
de Torras, ha rescatat i ha recreat 
el projecte i el presenta a manera 
d’homenatge al clown català. Al pa-
llasso august, ingenu i gamberret. 
Cinc pallassos saltaran avui, fins 
diumenge, a la pista del Teatre Lliu-
re de Montjuïc (Espai Lliure) per re-
cordar-lo. 

Tendre i gamberro

Jordi Martínez (oncle de Monti i pri-
mer carablanca de la seva compa-
nyia), Pep Pasqual, Joan Arqué, Ro-
ger Julià i Guillem Albà, amb la col-
laboració d’Oriol Boixader, Oriolo, 
protagonitzen una obra que, en pa-
raules de Torras, conté la «mateixa 
tendresa, musicalitat, sensibilitat 
poètica, gamberrisme, incorrecció 
i bogeria que l’ànima de Monti po-
sava en tots els seus espectacles». 
Una ànima inquieta i generosa que 
el va portar a mil i unes aventures. 
Fill de l’actor i director Josep Monta-
nyès (que va estar al capdavant del 
Lliure), va fundar Monti&Cia el 
1996, va viatjar amb Pallassos sense 

Fronteres a Bòsnia, Palestina i Haití, 
i va dirigir el Circo Price de Madrid 
(2006-2008).    
  «Presentem un muntatge cir-
cense amb una petita dramatúr-
gia que reuneix els millors mo-
ments de Monti [premi Max del circ 
2001]», explica el director. «És molt 
potent, divertit, amb la dosi d’emo-
ció que toca. Ens hem basat en els 
seus números adaptats als pallas-
sos que els interpreten», afegeix 
Torras, que ha mantingut l’esperit 
del Rhum que va concebre «el millor 
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33 En memòria d’un gran talent del circ 8 Una imatge promocional de l’espectacle ‘Rhum’.

Jordi Martínez, 
Pep Pascual, Joan 
Arqué, Roger Julià 
i Guillem Albà 
salten a la pista

Tribut a l’august Monti 
La companyia Monti&Cia, sota la direcció de Martí Torras, ret homenatge al desaparegut pallasso 
amb ‘Rhum’ H L’espectacle, un projecte inacabat del ‘clown’ català, arriba avui a l’Espai Lliure


