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NOU9 CULTURA EL 23

Les companyies vallesanes, satisfetes de participar en la fira de teatre al carrer

Circ Pànic i Mumusic Circus 
presenten nous muntatges a Tàrrega

Jordi Panareda és l’actor i el director de ‘L’home que perdia els botons’, que Circ Pànic estrenarà a Tàrrega

Campins / Cardedeu

T.T.

Dues companyies vallesanes, 
Circ Pànic i Mumusic Circus, 
participaran en la nova edició 
de la Fira de Teatre al Carrer 
de Tàrrega, que se celebrarà 
el cap de setmana de l’11 de 
setembre. Mentre que Circ 
Pànic, de Campins, aprofita-
rà la fira per estrenar el seu 
últim muntatge, L’home que 
perdia els botons, Mumusic 
Circus portarà a Tàrrega el 
nou espectacle, Roda, món, 
estrenat aquest estiu i que 
ja s’ha pogut veure en dife-
rents poblacions, entre les 
quals Cardedeu durant la 
festa major passada. El grup 
farà dues actuacions el dia 8 
a les 7 de la tarda i el 9 a les 

12 del migdia a la plaça de 
les Nacions, mentre que Circ 
Pànic actuarà el dia 8 a 2/4 
d’11 del vespre i el 9 a les 9 
del vespre. 

Després de Serveis a domi-
cili  i La caravana passa, la 
companyia de Campins es 
presenta amb L’home que 
perdia els botons, un especta-
cle que incorpora nous rep-
tes, amb més accions aèries 
i una dinàmica de moviment 
més intensa. L’acció es des-
envolupa sobre una perxa 
motoritzada que obre noves 
possibilitats i noves fron-
teres a l’enfocament tradi-
cional d’aquesta disciplina. 
Per a Jordi Panareda, actor i 
director, és molt important 
ser a Tàrrega. “Amb La cara-
vana passa, que vam portar 
fa quatre anys, vam triom-
far. Si vas a Tàrrega ben pre-
parat, et poden sortir moltes 
actuacions per tot Europa. 
A nosaltres ens va molt bé 
anar a Tàrrega”, apunta 
Panareda.

Mumusic Circus, format 
per Marçal Calvet, de Sant 
Celoni i veí de Cardedeu, i 
Ivan Vergés, de la Garriga, ja 
havia estat a Tàrrega fa qua-
tre anys amb el seu primer 
espectacle, Merci bien. Ara 
presentaran Roda, món, un 
muntatge estrenat aquest 
estiu on combinen el circ, la 
música i la dansa, al voltant 
d’un element escenogràfic 
principal, la roda. El resul-
tat és un muntatge còmic i 
poètic interpretat per dos 
actors polivalents, dos per-
sonatges extravagants amb 
un caràcter humà, simple i 
pròxim. Els actors protago-
nitzen diferents especialitats 
acrobàtiques com el màstil 
xinès, verticals a terra, ver-
ticals sobre “puls” i verticals 
sobre “tacos”. La direcció de 
l’espectacle és de Clara Poch, 
mentre que l’escenografia 
i el vestuari és de Lluc Cas-
tells. Per a Marçal Calvet, 
ser present a Tàrrega és una 
bona oportunitat per la com-
panyia. Aquest any, precisa-
ment, tenen una actuació a 
Corea sorgida d’aquesta fira.La roda es converteix en l’element escenogràfic principal del nou espectacle de Mumusic Circus

Un dels dibuixos que s’exposaran

L’equipament de Granollers inaugura dimecres “Amador Garrell, dibuixos”

El Museu mostra el Garrell dibuixant

Granollers

EL 9 NOU

El Museu de Granollers ha 
decidit recuperar la figura 
d’Amador Garrell com a 
dibuixant a través d’una 
exposició que s’inaugura-
rà dimecres que ve a les 8 
del vespre. L’origen de la 
mostra, “Amador Garrell, 
dibuixos. Fons del Museu 
de Granollers” es troba en 
l’adquisició que va fer l’Ajun-
tament l’any 2000 de 70 

dibuixos procedents del fons 
familiar de l’artista granolle-
rí. Aquesta serà la primera 
vegada que es mostra en 
públic el conjunt de dibuixos. 

Amador Garrell 
(Granollers, 1916-2000) va 
ser il·lustrador i grafista, 
però també dissenyador, 
escriptor, músic i, sobretot, 
dibuixant. Era fill i nét d’im-
pressors, i el dibuix, la pintu-
ra i la música van esdevenir 
les seves passions. El dibuix 
es troba, precisament, en la 

base de totes les seves crea-
cions i, al mateix temps, és 
un dels vessants que permet 
apropar-se millor a la seva 
personalitat. De la seva pro-
lífica i extensa producció, ara 
el Museu de Granollers pre-
senta un conjunt pertanyent 
al fons que permet atansar-se 
a Garrell des de les mateixes 
temàtiques que han permès 
organitzar la mostra: el 
retrat i la figura, la música, la 
il·lustració, la narració dibui-
xada i l’apunt i l’esbós. Cada 

un d’aquests àmbits permet 
fer diverses lectures puntu-
als i, a la vegada, marcar els 
trets significatius dins del 
conjunt de l’obra en dibuix 
d’Amador Garrell. 

L’exposició es podrà veure 
fins a l’1 de novembre a la 
sala d’exposicions temporals 
al Museu de Granollers. Per 
al dijous 15 de setembre a les 
8 del vespre s’ha organitzat 
una visita guiada a càrrec 
d’Amador Garrell Garcia, fill 
de l’artista.


