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CULTURA I SOCIETAT

L’any passat el festival de tardor
de Catalunya, Temporada Alta,
començava a transitar pels camins
del circ. La primera proposta del
gènere que es presentava dins el
festival va ser Devoris Causa, un es-
pectacle de petit format en una car-
pa improvisada dins La Mercè.
Però com ja es va avançar en l’edi-
ció passada, la intenció dels pro-
gramadors és endinsar-se cada
cop més en totes les arts escèni-
ques, i entre aquestes, també el circ.

Així és com enguany Tempora-
da Alta ha programat per primera
ocasió dues propostes de música
electrònica –«rinôçérôse» i Vitalic–,
i aquest cap de setmana arriba el
torn de gaudir del circ en el seu en-
torn natural: en una carpa que
s’ha instal·lat al parc de la Devesa.
La companyia escollida per l’en-
trada triomfal dins d’aquest (sovint
considerat) gènere menor és la
catalanofrancesa Baro d’evel CIRK,
amb Le sort du dedans. Aquesta és
una coproducció d’un nombre
llarguíssim de festivals, circs i tea-
tres internacionals, entre els quals
hi ha El Canal de Salt i el Mercat de
les Flors de Barcelona (on es podrà
veure entre el 28 de novembre i el
13 de desembre).

La vida dins una carpa
Le sort du dedans (o el destí de l’in-
terior) és un espectacle sobre «la
ventura, o l’aventura, que s’amaga
sota la carpa d’un circ». De fet, fa
força dies que s’està treballant a La
Copa per instal·lar-hi aquest espai,
on l’espectador no ha d’esperar
trobar-hi ni garlandes ni colors
fastuosos; de fet, tot i que la pro-
posta sigui adequada per a famílies
i nens a partir dels set anys, pretén
anar molt més enllà del circ tradi-
cional. Aquest és un viatge «a l’in-
terior de l’ésser humà, a tot allò que
defineix i marca les persones més
enllà dels antecedents familiars o
la posició social».

La companyia catalanofrancesa,

encapçalada per Camille Decour-
tye i Blai Mateu Trias (fill d’un
dels clowns més nostrats, Tortell
Poltrona) es caracteritza per plan-
tejar un circ contemporani que
vol exterioritzar les emocions. Amb
aquesta premissa es van establir l’a-
ny 2001, i des de llavors han creat
sis espectacles, dels quals s’han fet
350 representacions.

En el cas d’aquesta estrena, dins
la carpa amb prou feines no hi ha
elements escènics: només artistes

de circ (Decourtye, acròbata, can-
tant i experta en cavalls; i Mateu,
malabarista i pallasso), un músic
(Thibaud Soulas), i el cavall Boni-
to. Amb aquesta premissa mini-
malista, la companyia també pro-
mou el silenci com un element es-
sencial del muntatge, per perme-
tre apreciar millor tots els detalls
d’una experiència sensorial. I és
que Le sort du dedans pretén es-
devenir una proposta que activi els
cinc sentits dels espectadors.
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Temporada Alta s’obre als
grans muntatges circenses
amb «Le sort du dedans»
L’espectacle de circ contemporani de la companyia Baro d’evel

s’estrena a la Devesa gironina i es podrà veure al Mercat de les Flors
�

Blai Mateu, fill de Tortell Poltrona, és l’especialista en malabars.
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La Casa de Cultura va acollir ahir la presentació d’un nou volum de la
Biblioteca Valvi: Sonets de sotavent, de Salvador Sunyer i Aimeric. A l’acte hi
van assistir Guillem Terribas, Josep M. Nadal i Joaquim Vidal, i es va completar
amb una lectura de sonets, que va ser a càrrec de Lluís Lucero.
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Literatura La poesia de Sunyer s’escolta a Girona
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El primer que sobta en fullejar
Santuaris i ermites de la Mare de
Déu a l’Alt i Baix Empordà és que
puguin haver-hi tants llocs de cul-
te marians en aquestes dues co-
marques. Garriguella, Rabós, Llan-
çà, Cantallops, Maçanet de Ca-
brenys, Palamós, Sant Feliu de
Guíxols o Torroella són només al-
guns de la trentena de municipis
amb esglésies dedicades a la Ver-
ge i que s’han recollit en aquesta
obra editada amb la col·laboració
de la Diputació de Girona i els
dos consells comarcals.

Catalán va elaborar fa dos anys
el primer volum de rutes marianes
a les comarques de Girona, on as-
senyalava 24 itineraris repartits
per la nostra geografia. En aquella

ocasió l’autor ja manifestava la
seva intenció d’elaborar guies co-
marcals sota aquesta temàtica; i
aquesta que es va presentar ahir és
la primera de la col·lecció comar-
cal, i suposa un repàs exhaustiu al
territori amb una àmplia infor-
mació per als excursionistes.

Informació
A la fitxa de cada santuari o er-

mita hi consta la seva història, da-
des útils (com l’horari i els encar-
regats d’obertura, aplecs i festes),
locals de restauració, espais per a
pícnics i barbacoes, i finalment, els
itineraris per anar-hi en cotxe, en
BTT i a peu. També s’hi indica la di-
ficultat de la ruta, una duració es-
timada i els desnivells que pre-
senta. I és que no en va Catalán ha
estat molt vinculat durant la seva
trajectòria a l’esport, fins al punt
que l’any 2001 la Secretaria Gene-
ral de l’Esport de la Generalitat li va
atorgar la Medalla de l’Esport.

En aquest volum també hi ha un
gran nombre de mapes topogràfics
i fotografies que serveixen per
il·lustrar les 34 rutes que el con-
formen. A més, hi ha un apartat fi-
nal de propostes circulars que
uneixen diverses de les ermites.

Es preveu que, a banda dels
dos llibres sobre itineraris ma-
rians, es publiquin tres volums
més que incloguin totes les co-
marques agrupant-les de dues en
dues.
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Jaume Catalán signa
aquesta obra, que connecta
en cotxe, BTT i a peu les
ermites de laMare deDéu
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Un llibre de la Diputació
mostra rutes als santuaris
marians de l’Empordà

EL LLIBRE

SANTUARIS I
ERMITES MARIANES
ALT I BAIX EMPORDÀ
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