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L’espectacle d’obertura,
Classics Duo, que es farà
en horari nocturn a la plaça
del Castell, marcarà la lí-
nia dels espectacles de l’e-
dició d’enguany de la
mostra, organitzada pel
Patronat Municipal de Tu-
risme de Torredembarra
sota la direcció artística de
la Companyia Passabarret.
Per una banda, perquè el
protagonista és un pallas-
so, Jango Edwards, i en
aquesta edició se’n poten-
cia més que mai la presèn-
cia a la mostra. I, per l’al-
tra, perquè «és indubta-
ble» l’augment qualitatiu
de les propostes, que por-
taran a Torredembarra al-
guns dels noms més desta-
cats dels circuits de circ
habituals, com ara Zahir
Circo i l’atrevit pallasso
argentí Chacovachi.

Els espectacles, d’entra-
da gratuïta, tindran lloc en
diversos espais del muni-
cipi, tant del centre de la
vila com de Baix a Mar.
David Sancho, director
artístic de la mostra, va
destacar el vessant turís-
tic, però també la incidèn-
cia que té entre els tor-
rencs: «És una mostra que
té un vessant turístic; vo-
lem fer els espectacles
allà on hi hagi la gent, i no
obligar la gent a venir a
veure’ls», va dir ahir San-
cho, que va destacar que,
després de sis edicions del
Pleniluni, «s’ha fidelitzat
el públic».

Entre les novetats d’en-
guany destaca l’activitat

prevista pel divendres 1
d’agost, quan diverses
companyies oferiran un
petit cabaret itinerant pel
passeig marítim, tot bus-
cant «l’efecte sorpresa».

En el programa, destaca
la presència de la compa-
nyia catalana Zahir Circo,
amb l’espectacle Einstein,
el atómico y el relativo,
que uneix algunes accions
d’habilitat pràcticament
perdudes al circ català,
com ara la roda alemanya,
un espectacular número de
perxa o de cascades. Els

argentins Maku Jarrak i
Chacovachi també són dos
dels noms destacats d’a-
questa edició. Chacova-
chi, que va ser el cap de
cartell de l’any passat a la
plaça Friki de Tarragona,
dins de la festa major de
Santa Tecla, repassarà al-
guns dels números més co-
neguts de la seva trajectò-
ria en una proposta titula-
da Un payaso malo puede
arruinar tu vida.

El cabaret de clausura,
previst per la nit del 2 d’a-
gost, i que ja s’ha convertit

en tot un clàssic del Pleni-
luni, tornarà a fer-se a Cal
Bofill. Enguany estarà di-
rigit pel prestigiós clown
italoamericà Peter Erco-
lano, i hi seran presents
artistes de la companyia
Passabarret i de Los Ga-
lindos, a més d’altres ar-
tistes convidats, en una
proposta recentment es-
trenada que porta per títol
Pallassatta.

Durant els vuit dies de
la mostra també s’orga-
nitzaran tallers de circ,
pensats per als més petits.

Jango Edwards encetarà divendres la
mostra de circ de Torredembarra

El Pleniluni, que durarà fins al 2 d’agost, potencia enguany la presència dels pallassos

● Espectacles de més qualitat i una presència
més important del món dels pallasso. Aquestes
són les dues característiques del Pleniluni, la
setena edició de la Mostra de Circ de Torre-

Jango Edwards inaugurarà divendres la mostra Pleniluni. / J. SABATER
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Divendres, 25 de juliol
� A les 23.00 h, a la

plaça del Castell,
Jango Edwards

Dissabte, 26 de juliol
� A les 22.30 h, a la

plaça del Castell,
Zahir Circo

Diumenge, 27 de juliol
� A les 18.30 h,

taller de circ
� A les 20.30 h,

al passeig marítim,
El Circ de les
Musaranyes

Dimecres, 30 de juliol
� A les 18.30 h,

taller de circ
� A les 20.00 h, a la

plaça Mn. Joaquim
Boronat, Struc

Dijous, 31 de juliol
� A les 18.30 h,

taller de circ
� A les 20.00 h, a la

plaça Mn. Boronat,
Maku Jarrak

Divendres, 1 d’agost
� A les 19.00 h, al

passeig Baix a Mar,
Chacovachi

� A les 20.00 h, a la
plaça del Castell,
Cirkonita

� A les 21.30 h, al
passeig marítim,
cabaret itinerant

Dissabte, 2 d’agost
� A les 19.00 h i a les

22.00 h, espectacle
itinerant

� A les 22.30 h, a Cal
Bofill, Pallassatta

dembarra, que començarà divendres i durarà
vuit dies. L’espectacle inaugural serà a càrrec
d’un dels clowns més populars, el nord-ameri-
cà Jango Edwards, que presentarà el muntatge
Classics Duo, acompanyat per la pallassa cata-

lana Cristi Garbo. Dirigit per la companyia
Passabarret, en el cartell del Pleniluni també
destaca el cabaret de clausura, la nit del 2 d’a-
gost, que estarà dirigit pel clown italoamericà
Peter Ercolano.

LA PROGRAMACIÓ

Presenten a
l’Espluga de
Francolí la
biografia de
Josep Tremoleda

● L’Espluga de Francolí.

L’editorial Pòrtic i la
Fundació Lluís Carulla
presentaran dijous el
llibre Josep Tremoleda.
Plantar cara a la por, a
dos quarts de set del
vespre, al Museu de la
Vida Rural de l’Esplu-
ga de Francolí. El vo-
lum, escrit per l’histo-
riador i exconseller de
cultura de la Generali-
tat Joaquim Ferrer, és
una biografia de l’acti-
vista cultural Josep
Tremoleda (Barcelona,
1932-1999). A més de
l’autor, en l’acte hi par-
ticiparan Mireia Tre-
moleda, filla de Josep
Tremoleda; David Ro-
vira, alcalde de l’Esplu-
ga, i Montserrat Caru-
lla, presidenta de la
Fundació Lluís Carulla.
Josep Tremoleda va ser
una persona important
en la recuperació de la
llengua i la cultura cata-
lanes durant el fran-
quisme. Va ser alumne
de Joan Triadú i un dels
motors de la generalit-
zació de l’ensenyament
del català malgrat l’ac-
titud contrària del rè-
gim, amb l’organitza-
ció de cursos, activitats
de formació de profes-
sorat, la publicació dels
llibres per a l’aprenen-
tatge del català Signe i
Faristol i la posada en
marxa dels certificats
de coneixement de ca-
talà. Tremoleda va ser
un dels col·laboradors
més directes de Lluís
Carulla, sobretot en ac-
tivitats culturals com
ara la posada en marxa
de la Fundació Lluís
Carulla i la construcció
del Casal de l’Espluga
de Francolí. / EL PUNT

● La desena edició del
festival Ocular de la Selva
del Camp ja té guanya-
dors: el premi de ficció ha
estat per al film Identidad,
i el de documental, per al
títol El anónimo Caronte.
L’entrega dels guardons
va tenir lloc divendres, en
la sessió de cloenda de les
jornades de projecció d’O-
cular.

El jurat, integrat per Jo-

sé Carlos Suárez, Mercè
Biadiu, Jesús Garay i
Quim Masdeu, va decidir
concedir el premi de ficció
d’enguany a Identidad, un
film de José Fernández i
César Vallejo que gira al
voltant de quatre nois que
es troben després d’haver
xatejat a través de la xarxa.
Va recollir el trofeu i el
premi un dels directors del
curt, César Vallejo.

Pel que fa al premi del

millor documental, va re-
caure en El anónimo Ca-
ronte, de Toni Bestard, un
treball que relata l’expe-
riència de Joan Ferrer com
a actor durant el rodatge a
Mallorca del film El Ver-
dugo, de Luis García Ber-
langa. En delegació del di-
rector, va recollir el premi
l’actor Xisco Segura, in-
tèrpret, entre d’altres, del
curt Equipajes, del mateix
director i presentat en l’e-

dició de l’any anterior.
El jurat també va acor-

dar concedir un accèssit,
fora de les bases inicials, a
Padam, de José Manuel
Carrasco.

Finalment, el premi del
públic, concedit al curt de
ficció amb una puntuació
més alta de la nota donada
pels assistents a les projec-
cions en votació, va ser per
al títol Susurros, de Carlos
Castel.

«Identidad» i el documental «El anónimo
Caronte» guanyen els premis Ocular

C.F. / La Selva del Camp

● El jurat de la quarta edi-
ció del Baix Gaià Sound
de Torredembarra ha se-
leccionat com a guanyador
el grup d’indie i pop rock
Suîte Momo, de Vilanova i
la Geltrú. El premi consis-
teix a tocar de teloners en
el concert del 28 d’agost,
amb un artista de prestigi,
dins la festa major de San-
ta Rosalia, 1.000 euros i

actuar com a grup convi-
dat al festival de l’AMT
(Associació de Músics de
Tarragona). Pel que fa al
premi al millor grup de les
comarques de Tarragona,
ha estat per a Venus Dia-
blo, de Tarragona. I, final-
ment, el premi al millor
grup en català se l’han em-
portat Plou com Mai, una
banda de pop rock de Sant
Jaume dels Domenys.

El concurs Baix Gaià
Sound de Torredembarra

premia el grup Suîte Momo
EL PUNT / Torredembarra


