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En unes dates molt actives
per a la gent del circ, el
Cric decideix impulsar un
festival nou a Sant Esteve
de Palautordera amb la
música com a companya
de viatge. El festival s’a-
llarga fins al 21 de juny.
Tortell Poltrona prepara
un nou espectacle (Maes-
tro, silenci) que visualitzi
la seva relació amb Víctor
Amman, ànima de l’Or-
questra Plateria i tants
d’altres i que ja fa una pila
d’anys va saber trobar un
lloc en les gires del Cric
com a director musical.

Amman va morir a finals
de febrer insospitada-
ment. Les actuacions
d’Antònia Font, i també
Muchachito y Sus Compa-
dres, El Petit de Cal Eril i
Esperit!, el conte musical
Zoomwatts, Roger Mas,
Joan Colomo, Maria Ro-
dés i Xarim Aresté, i la Tro-
ba Kung-Fú, que tanca el
festival, suposen el gruix
de la programació. També
hi ha presència de clowns,
com és el cas de Leandre,
Escarlata Circus i Baró
d’Evel, així com el matx de
pallassos, i les actuacions
de Pere Hosta i Pepe Vi-
yuela. Tortell Poltrona al-
ternarà el grup de convi-

dats en les diferents ses-
sions de Maestro, silenci. 
L’espai natural i ampli
convida a jornades llar-
gues de natura i circ. Per
això es repetirà la Fira
d’Espectacles. 

Catalunya i el circ
L’Associació de Professio-
nals del Circ de Catalunya
(APCC) ha comptabilitzat
fins a 26 activitats que es
programen per celebrar el
Dia Mundial del Circ, dis-
sabte. El cap setmana pas-
sat ja hi va haver una con-
centració impossible d’ab-
sorbir. Com diu Manel Ro-
sés dels Balagans, sorprès,
“era pràcticament impos-

sible veure-ho tot”. Una
bona notícia però que és
intermitent i que es de-
mostra insuficient per ga-
rantir feina als sis-cents
professionals que treba-
llen en el circ a Catalunya.
L’APCC ha comptabilitzat
noranta companyies, vint
espais de programació, ca-
torze festivals i setze cen-
tres de creació. Coincidint

amb el Dia Mundial del
Circ, el Festival Còmic de
Figueres porta Pepa Pla-
na, Leandre i Marcel Gros,
i també hi ha sessions de
taller de circ a Badalona,
Barcelona, la Bisbal d’Em-
pordà i Pontós. El mani-
fest el redactarà l’especia-
lista de circ Jordi Jané.

Quin és el batec dels ar-
tistes de circ? Balagans,

un exemple. Dels quatre
components, dos són su-
ecs: el grup es va formar en
una escola d’estudi supe-
rior de circ a Estocolm.
Manel Rosés i Guillermo
Aranzana es van conèixer
a l’Escola de Circ de Nou
Barris. Si el primer consi-
dera que, excloent Fran-
ça, Catalunya està ben si-
tuada en oferta i qualitat,
Aranzana comprova que
no hi ha possibilitat de su-

pervivència. Balagans té
futur perquè ha entrat en
el circuit de les gales, es-
pais on mostren el seu nú-
mero de balança: això els
permet viure i aprendre,
diu Rosés, perquè han
d’integrar-se en un joc
més complex. Aranzana
lamenta no poder crear
tant. La prioritat per a tots
dos, sí, és Balagans. ■

Música al Cric
‘amplificada’
Jordi Bordes
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S’homenatja Amman, i Antònia Font i
La Troba Kung-Fú se sumen al festival

Aranzana, la setmana passada ■ CATHY LOUGHRAN

Dissabte és el
Dia Mundial
del Circ, un art
que congrega
sis-cents artistes
a Catalunya


