
La història de Li o Malic de la Xina. La Fanfarra es tanca 
dins el castellet, amb un resultat interessant. (Foto: Barceló.)

Crestes de carpa. Un treball que arrenca de les més antigues 
tradicions del circ. (Foto: Barceló.)

CRESTES DE CARPA. Especta�
cle de circ. Leo Bassi, Andrea 
Mugnai, Àngela Fiorenzani, 
Sergio Bustrik, Germans Poltro�
na. Barcelona, La Cuina de les 
Arts, 7 de març.

Espectacle d'«artistes estran�
gers i catalans, que basen el 
seu treball en la recerca de 
les més antigues tradicions del 
circ, sempre des d’una pers�
pectiva nova i actualitzada, 
buscant la màxima potència de 
tècnica, habilitat i contacte di�
recte amb el públic». Durant 
el mes de març, els artistes 

feren diverses actuacions per 
carrers i places de Barcelona, 
amb un bon èxit de públic.

J. V. F.

KIKERIKISTE de Pau! Maar. 
Grup U de Cuc Teatre. Esce�
nografia i vestuari: Josep Mas- 
sagué. Direcció: Francesc Al- 
borch. Molins de Rei, VI Cicle 
de Teatre, Joventut Catòlica, 
16 de març.
Reflexió sobre els eterns pro�
blemes de l’home: la soledat, 
l’amistat, la relació amb els al�
tres, l’afany de poder. U de 

Cuc ha situat l’acció en un 
ambient desolat i s'ha refiat 
molt de la possible força del 
text. Potser a l’hora de la ve�
ritat els resultats no s'acos�
ten als objectius. Amb tot, 
l'espectacle té prou grapa per 
a provocar la reflexió.

J. V. F.

EL LLUNÀTIC, L’AMANT I EL 
POETA (UNA VETLLADA AMB 
LORD BYRON) de Jane Mc�
Culloch. Old Vic Company, de 
Londres. Intèrprets: Timothy 
Dalton, Adrienne Posta, Char�
les Key i Trevor Martin. Mú�

sica de Donald Fraser. Direc�
ció de Toby Bobertson. Barce�
lona, Teatre Romea, 18 de 
març.

Una companyia de I'Old Vic, 
que no sembla la mateixa que 
estrenà a Londres The Lunatic, 
the Lover and the Poet, ha pre�
sentat a Barcelona una molt 
bona versió d’aquest especta�
cle. La figura de Lord Byron, 
evocada a través de cartes i 
de poemes, amanida amb uns 
comentaris irònics i amb al�
guna nota amarga —com la 
que fa referència a la mort de

Tafalitats. Gairebé una festa, divertidíssima. 
(Foto: Barceló.)

El llunàtic, l'amant i el poeta (una vetllada amb Lord Byron). 
Un prodigi de precisió. (Foto: Barceló.)
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