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Aquino li agradael circ?Ambels

trapezistes fentfiligranesa les

altures, elspallassosdesplegant el

seu repertorid’acudits excèntrics

i els il·lusionistes apropant-nos

almónde lamàgia.La tasca

d’aquests artistes, semprecapa-

çosdedibuixarunsomriureen

l’espectador, esmereixunreco-

neixement.Peraixò,desd’avui i

finsdiumenge,Catalunya s’uneix

a la celebraciódelDiaMundial

delCirc (20/4)de lamàde trenta

companyiesdeprestigi ide l’Asso-

ciaciódeProfessionalsdeCircde

Catalunya, amb l’organitzacióde

totamenad’activitatsperapetits

i grans, amateurs iprofessionals.

Per començar, avuidv. 19nous

podeuperdreel tallerEl clownen

família, quees faràaBarcelona.

Amb l’ajudadePasqualeMarino,

nens inenes tindran les einesper

convertir-seensaltimbanquisper

undia. Sinoen teniuprou,diu-

menges’organitzaCirc en família

a laBisbald’Empordà. Sens

dubte, aquest ésuncapdesetma-

naper riuredevalent.Consulteu

totes les activitatsprevistes al

webwww.apcc.cat. BLANCAMENDIGUREN

Espectacles, trobadesdedisciplines,
exposicions, cursos i, fins i tot, festivals.
La celebració comptaambvint-i-sis
activitatsd’allòmésdiverses.Nohiha
excusesd’edat.

FestivalCircCric.
SantEstevedePalautordera
Desprésdedeuanysdegires,aquest
circhadecidit asseure’sadescansar
alMontseny,enaquestesmuntanyes
queelsartistes comparteixenambbos-
cos, rierols, sargantanes i tritons.Però
ambmésenergia i ganesde fer volar la
imaginacióquemai. Tortell Poltrona
iels seus companysus sorprendran
ambxous familiars comMaestro, silen-
ci, unhomenatgealpianista, teclista i
compositorVíctorAmmann.

FestivalCòmicdeFigueres
Espectaclesúnics, sorprenents i so-
bretotesbojarrats, protagonitzatsper
artistesde la talladeTortell Poltrona,
MarcelGros,PepaPlana i Leandre. I
ésque, comdiuenelsencarregatsde
posarunanotad’humoraaquest cap
desetmana,quinoestà tocatde l’ala
està tocatdelbolet.Perquèdissimu-
lar-ho?Millordeixardebanda lavergo-
nya ipassar-s’hobéenaquest festival

pera totselspúblicsambelsmillors
artistesdecasa.Clowns,mims, còmics:
totsells expertsadespertar rialles.

XIXTrobadadeMonociclistes.
Barcelona
Amésdedivertir-vosdesdel seient,
tambépodreuaprendre l’artdel circen
primerapersona.Barcelonaproposa
unacitaperquèus sentiuequilibristes i
poseuenpràctica les vostreshabilitats
a sobred’aquestparticular vehicle
d’unasola roda.Podreuparticiparen
curses, circuits i proves,amésd’inter-
canviar coneixementsambelsprofes-
sionals. Tambéhihauràexhibicions i
jocsperalsmésmenuts.

BackstageCircus.Barcelona
I, si preferiudeixar lapràcticaperaun
altredia idedicar-vosaobservar,no
deixeudevisitar l’exposició fotogràfica
deBerta Iglesias,per saberquèes cou
sota les carpesquanencaranohiha
ningúa lesgrades.Unacol·lecciód’ins-
tantàniesquemostrael treball, l’esforç
i la creacióqueenvoltenelmóndel
circ. La realitatdelsartistes, el seudiaa
dia,mésenllàde laposadaenescena,
les llumsespectaculars, lapurpurinade
lesdisfresses i els somriures.

ESPAI PERA LAREIVINDICACIÓ
Abandad’entretenir i fer-vos passar
unabonaestona, l’Associació de
Professionals deCirc deCatalunya
també vol despertar consciències.
Per això, abansde cadaactivitat
es llegirà unmanifest enquèes
reivindica la vitalitat del circ català
malgrat les retallades als espais
d’exhibició i la davalladad’aporta-
cions públiques, així com laneces-
sitat deposarmésesforços en favor
del reconeixement dels estudis de
circ en tots els nivells de formació i
lamillorade les infraestructures.

TAMBÉ PER A ADULTSL’ART DE DIVERTIR
CATALUNYA CELEBRA EL DIA MUNDIAL DEL CIRC AMB

ESPECTACLES I TALLERS PER APRENDRE L’OFICI DE PALLASSO

Festival Circ Cric. Lloc:Circ Cric, Sant
Esteve dePalautordera. Barcelona.
Data:Dg. 21/4, a les 12h.€Adults, 15
euros; nens, 10euros. Festival Còmic
de Figueres. Lloc:Diversos espais,
horaris i preus segons el dia.Data:Del
19al 28/4.XIX TrobadadeMonoci-
clistes. Lloc:AteneuPopular 9Barris,
Barcelona. Portlligat, 11-15.d Trinitat
Nova (L3 i L4).Data:Dg. 21/4, a les
11h.€ Entrada lliure. Taller El clownen
família. La SalaMargarita.Margarit,
48.dPoble Sec (L3).Data:Dv. 19/4, a
les 10h.€ Entradagratuïta.Backstage
Circus. Lloc:Centre Cívic Besòs. Rbla.
dePrim, 87-89.dBesòsMar(L4).Data:
Fins al 27/4. Consulteu els horaris.€ En-
trada lliure.Més inf. a:www.apcc.cat.
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