
g PROGRAMACIÓ DE LA XVI FIRA DEL CIRC DE LA BISBAL

Tres dies de «clowns», acrobàcies, «burlesque», tallers, música i humor
Companyia Espectacle i gènere Lloc i hora

DIVENDRES 15 DE JULIOL
MENEO «Meneo Mòbil» (itinerant) Passeig C, 22.00
ESTROPICIO «Conxita y Merceditas» (trapezi) Passeig A, 22.20
LA MAIN S’AFFAIRE «La Main s’Affaire» (equilibri i força) Germans Sitjar, 22.45
TANDEM «Exit 10» (equilibri i bicicleta) Pl. Ajuntament, 23.15
ROCK A LILI «Dark’n’Roll Circus» (cabaret) Pl. Castell, 23.30
LA CORCOLES «Gris» (funambulisme) Pati Escoles Velles, 00.00
BARJOT «Escaphumoreando» (humor i escapisme) Pl. Pella i Forgas, 00.30
MENEO «Meneo» (itinerant) Pl. Major / Pl. Llibertat / Passeig D, 00.45
FIRABAR: CIA. ENGRANAJE «Inercia Térmica» (trapezi i diàbolo) Pati Tràmit, 01.45
DISSABTE 16 DE JULIOL
XAROP DE CLOWN «Xarop» (infantil) Passeig C, 11.30
PASSABARRET «La Berta» (taller circ) Passeig A, 12.30
FUNDACIÓ LA CAIXA Taller de circ (taller) Torre Maria, 12.00
GROMIC «Magomic» (humovisual i màgia) Passeig C, 17.00
SOLFACIRC «Entre Pinces» (funambulisme i malabars) Pl. Pella i Forgas, 18.00 
MR. SPIN «Mr. Spin show» (malabars i clown) Plaça Major, 18.00
DU BA «No te pongas azul» (manipulació d’objectes) Camp dels Capellans, 18.00
L’HOME BALA «L’home bala» (itinerant pel carrer) Sortida: Passeig C, 18.30
CIRC PETIT «Can Resmés» (multidisciplinari) Plaça Ajuntament, 19.00
SUBLIMATI CORP. «Subliminati» (multidisciplinari) Plaça Germans Sitjar, 19.00
ALBADULAKE «3NKJA» (multidisciplinari) Parc 8 de març, 19.30
CIE. TRIPLE CROCHE «Jamais 2 sans 3» (multidisciplinari) Passeig D, 19.30 
MR. SPIN «Mr. Spin show» (malabars i clown) Plaça Major, 20.00 
PASSABARRET «Convictus» (circ i humor) Pl. Jutjats, 20.00 
SOLFACIRC «Entre Pinces» (funambulisme i malabars) Pl. Pella i Forgas, 20.00 
JORGE ALBUERNE & CECILIA «Último, el baile» (multidisciplinari) Passeig B, 20.00
BARJOT «Escaphumoreando» (humor i escapisme) Plaça Pietat, 20.15
CIRC PETIT «Can Resmés» (multidisciplinari) Plaça Ajuntament, 20.30
ESTROPICIO «Conxita y Merceditas» (trapezi) Passeig A, 20.45
LA MAIN S’AFFAIRE «La Main s’Affaire» (equilibri i força) Passeig C, 20.45
TANDEM «Exit 10» (equilibri i bicicleta) Torre Maria, 21.00 
ACROSTICHES «Le cabaret des...» (multidisciplinari) Plaça del Castell, 22.45
CASCAI TEATRE «Zirocco» (humor) Pati Escoles Velles, 22.45
ALBADULAKE «3KNJA» (multidisciplinari) Parc 8 de març, 00.30 
MENEO «Meneo Mòbil» (itinerant) Sortida: Parc 8 de març, 01.30
DIUMENGE 17 DE JULIOL
TOT CIRC «Pista que vinc» (circ infantil) Passeig C, 11.30
TOT CIRC Taller de circ (taller) Passeig A, 12.30
FUNDACIÓ LA CAIXA Taller de circ (taller) Torre Maria, 12.00
CIA. PLAYGROUND «El circ del reciclatge» (taller) Torre Maria, 16.30
BONI «a2bandes» (malabars i clown) Escoles Velles, 17.00 
PAKIPAYA «Shake Shake Shake» (trapezi burlesque) Passeig C, 17.15
TXIQUIS «Tamborinada» (percussió itinerant) Itinerant, 18.00
CICLICUS «Cíclicus» (malabars i bicicletes) Plaça Ajuntament, 18.00
THEATER LEELA «Comedy Street Theater» (clown i malabars) Pl. Pella i Forgas, 18.00
CLAIRE «Barco de arena» (dansa) Plaça Major, 18.00
CIE. TRIPLE CROCHE «Jamais 2 sans 3» (multidisciplinari) Passeig D, 18.45
JAM «Minute» (malabars i clown) Camp dels Capellans, 19.00
JANGO EDWARDS & TANDARICA ORKESTAR «Big Boss» (circ itinerant) Sortida: Pl. Ajuntament, 19.00
MR. SPIN «Mr. Spin Show» (malabars i clown) Plaça Pietat, 19.00 
SUBLIMINATI CORP. «Subliminati» (multidisciplinari) Germans Sitjar, 19.15
CIA. PEREHOSTA «Postal Express» (itinerant i clown) Sortida: Passeig A, 19.15
BONI «a2bandes» (malabars i clown) Escoles Velles, 19.45
JORGE ALBUERNES & CELIA «Último baile» (dansa i circ) Passeig B, 19.45
CICLICUS «Cíclicus» (malabars i bicicletes) Plaça Ajuntament, 20.00
THEATER LEELA «Comedy Street Theater» (clown i malabars) Pl. Pella i Forgas, 20.00
MR. SPIN «Mr. Spin Show» (malabars i clown) Pl. Pietat, 20.30
CLAIRE «Barco de arena» (dansa) Pl. Major, 20.15
PAKIPAYA «Shake, Shake, Shake» (trapezi burlesque) Passeig C, 20.30
JAM «Minute» (malabars i clown) Camp dels Capellans, 20.30
CALL ME MARIA «Call me Maria» (multidisciplinari) Pl. Castell, 23.00

Tots els espectacles són gratuïts, llevat de dos de dissabte i la cloenda.
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TV La figura d’Isabel
Pantoja protagonitza una
nova sèrie d’Antena 3
«Hoy quiero confesar» és una ficció en
dos capítols, que repassa la vida de la
cantant de la mà de Belén López. 52
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INVESTIDURA L’«honoris causa» Serrat fa
un gest de complicitat als indignats 
El cantautor català, en la cerimònia que el va investir ahir com a
doctor de la Pompeu Fabra, va declarar que el moviment dels acam-
pats és «un buf d’aire fresc». 44

Tot i la complicada conjuntura
econòmica, la Fira de Circ al Car-
rer de la Bisbal demostra un any
més la seva fermesa, i en la seva set-
zena edició planta cara al mal
temps amb un programa que pre-
senta més espectacles que mai: un
total de 52 respecte als 48 de l’any
passat, amb 32 companyies que
oferiran clown, malabars, acrobà-
cies i molta música. I enguany, i
amb un pes especial, algunes apos-
tes de risc que del 15 al 17 de juliol
aproparan el burlesque i el circ
gòtic fins a l’Empordà.

Un dels responsables de la tro-
bada, Dani Varela, afirma que el
«compromís» amb el públic ha
estat el que ha impulsat la fira du-
rant tots aquests anys; i ara, aques-
ta fidelitat serà la que la fa mate-
rialment possible. I és que davant
de les retallades, diverses entitats
cíviques i culturals bisbalenques
han organitzat activitats durant
l’any per recaptar fons. 

A banda, la trobada ha comptat
de nou amb el suport de l’Ajunta-
ment de la Bisbal (el seu alcalde,
Lluís Saís, va manifestar que aquest
és un «projecte de ciutat que cal

mantenir»), i de la Diputació de Gi-
rona. Amb aquest ens s’ha signat
un nou conveni que vincula l’a-
portació de 25.000 euros anuals a
la fira des d’enguany i fins al 2013.

Una programació de risc
La fira s’ha organitzat per pal·liar en
la mesura del possible, la massifi-
cació que causen 30.000 perso-
nes en un municipi com la Bisbal.
Per això hi haurà més repeticions
d’alguns espectacles, i se’n pro-
gramaran més de simultàniament. 

Dins l’apartat artístic, hi desta-
ca la presència de Call me Maria,
un espectacle que es va exhibir al
festival Grec i que tancarà l’edició
amb un circ fosc, ple de rock’n’roll.
També hi passarà el popular Jango
Edward, acompanyat per la Tan-
garika Orkestar; o Les Acrostic-
hes, en la línia burlesque per la qual
s’ha apostat enguany.

A banda, la fira vol ser més que
un simple aparador, i per això pro-
grama diversos tallers en la línia
dels que s’han realitzat durant l’a-
ny. En aquest sentit, Varela va
avançar que s’estan fent passos
«curts, però ferms» per tal de poder
comptar amb un centre de forma-
ció professional en arts circenses,
amb un marcat caire social. L’ob-
jectiu seria comptar amb un edifi-
ci completament equipat i suplir les
mancances formatives que hi ha en
aquest sector, no només a Catalu-
nya, sinó a tot l’Estat.
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El festival , tot i reduir el
pressupost en un 7 %, es
consolida i vol poder crear un
centre de formació en circ



La Fira de Circ al Carrer
de la Bisbal programa
més espectacles que mai
en una edició trencadora

Les Acrostiches és una de les companyies més destacades d’enguany.
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