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Divuit anys de circ done
La Fira de Circ al Carrer de la Bisbal encara la majoria d’edat i Eva Gasull, una de les portaveu

ANDY SNATCH
DIUMENGE 18.00 / 20.00
Passeig B

Se’l considera un dels millors malabaristes mundials per la seva
acurada tècnica, però a més aporta un plus als seus espectacles do-
tant-los d’un component humorístic i gràcies a la interacció amb
el públic. Amb Imbalance treu el seu millor component de clown i
porta al límit la suspensió de pilotes a l’aire.

CIA. EIA

Són els encarregats de cloure el festival i ho faran amb l’espectacle Capas, Premi Zirolika 2012.
Dotat de poesia i humor, l’han adaptat per a l’ocasió per ser interpretat al carrer, i no hi falten
acrobàcies, salts, piràmides humanes en moviment i moltes figures tècniques impecables. Una
pilota de futbol, una corda, uns llençols o les entranyes d’un armari es transformen en pretext i en
suport per a l’acció escènica i acrobàtica. Eva Gasull en destaca la capacitat dels protagonistes per
“explorar les diferents capes de la nostra personalitat individual i col·lectiva, per descobrir-nos
l’ésser més autèntic”.

Plaça del Castell
DIUMENGE 23.00

er malabarismes no només és cosa
dels artistes del circ. En aquest con-
text de crisi, per poder mantenir la

qualitat d’altres edicions fins i tots els orga-
nitzadors d’un festival com la Fira de Circ
al Carrer de la Bisbal, que enguany reivin-
dica la seva majoria d’edat, han de fer equi-
libris pressupostaris increïbles per poder
mantenir la qualitat. Per sort, l’organització
ha treballat diferents fonts de finançament
imaginatives, a banda de les subvencions
institucionals i privades, i pot presentar un
any més una programació a l’altura, con-
formada per una setantena d’espectacles de
primer nivell, tant de companyies catalana-
des com internacionals. El tret de sortida té
lloc avui i s’espera que al llarg de tot el cap
de setmana unes 35.000 persones disfrutin
d’aquesta proposta que reivindica més que
mai l’art de carrer.

La Fira, Premi Nacional de Cultura en
categoria de circ el 2012, aposta novament
per les millors companyies catalanes:
aquest any torna Cascai Teatre, amb Hotot
(premi Unnim de teatre 2013); la compa-
nyia Sifó, que a la Bisbal estrenarà la versió
de carrer de l’espectacle L’enreixat, presen-
tat a Tàrrega, i la presència de les compa-
nyies Lorrojo, La Bleda, EIA o Psirc. Tam-
bé, una àmplia representació de company-
ies internacionals hi serà present, com el
britànic Andy Snatch, considerat un dels
millors malabaristes d’Europa; els Duo To-
barich, tot un referent més enllà de la seva
Xile natal; Mr. Banana, del Canadà; els
francesos Hors Surface i el seu espectacle
Boat, o Circo Pitanga, amb la seva proposta
adequadament titulada Somnis d’estiu.

Entre altres propostes paral·leles, aquest
dissabte a la nit tindrà lloc al Passeig un
concert gratuït en què hi col·laboren The
Rock’n’Roll Brothers i Guillamino, a més
de sis artistes locals, amb l’objectiu de re-
captar fons per a la Fira a través de la barra i
la venda de tota mena de material, com ara
samarretes, cartells o postals. En aquesta
18a edició, la fira recupera Firabar, que no
se celebrava des de 2011. Amb ella, set es-
pectacles de caràcter itinerant es podran
veure a diversos bars de la població. ❋
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La 18a edició
espera superar
els 35.000
assistents
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n per a molt
us, ens recomana cinc dels setanta espectacles

Passeig B
DISSABTE 18.15 / 20.00

Plaça del Castell

Marcel Tomàs és un dels millors clowns con-
temporanis sorgits de les comarques gironi-
nes, i amb el seu nou espectacle, Hotot, de-
mostra la seva capacitat per portar l’humor
al terreny del cabaret modern. Hi mostra la
vessant de showman, de mestre de cerimò-
nies, explotant com sempre la seva gran ca-
pacitat per connectar amb el públic a través
de l’humor, però també amb la poesia.

LOS KIKOLAS

Circ i teatre gestual es donen
la mà a Sin remite, un especta-
cle que remet als planteja-
ments de l’slapstick i a l’hu-
mor del còmic francès Jac-
ques Tati (sobretot al seu
curtmetratge L’école du fac-
teurs). La companyia castella-
na Los Kikolas ofereix una
premissa que ens introdueix
en el seu particular món i ens
apropa a un ofici que cada ve-
gada ens sembla més llunyà.
Utilitzen tècniques variades
de circ: escala lliure, malabars
de rebot, manipulació d’ob-
jectes i una infinitat de solu-
cions per als conflictes que els
plantegen... fins al punt d’in-
troduir-se dins d’un globus
gegant. En una sola paraula:
espectacular.

CASCAI TEATRE
DISSABTE 23.00

DUO TOBARICH

Els xilens, que estan des de fa
temps de gira per Europa, ofe-
reixen un espectacle d’equili-
brisme i acrobàcies impressio-
nant. Són únics a l’hora d’ex-
pressar amb el cos emocions in-
tenses, balancejant-se entre la
força i l’harmonia de movi-
ments. Han col·laborat com a
duet amb el Circ Medrano i el
Cirque du Soleil, i un d’ells
aprofitarà l’estada per oferir en
solitari un espectacle de roda de
circ únic en el seu estil.

DIUMENGE 18.00 / 19.45
Plaça Major

res nuclis creatius de l’Alt Empordà situats en
l’espai geogràfic que delimiten els rius Ter i
Fluvià s’han associat per crear un nou col·lec-

tiu molt apropiadament batejat Entre Rius, per “com-
partir actes culturals i altres accions artístiques”. Els
impulsors del projecte Entre Rius són el Medusa
Lounge Bar, de l’Escala, l’associació de dissenyadors
Broots, de Camallera, i la Fundació L’Olivar, de Ven-
talló. Les tres empreses ofereixen els seus espais i in-
fraestructures al servei d’aquesta proposta cultural,
que s’estrena aquest cap de setmana amb (Jazz) entre
rius, una programació d’activitats que tindran lloc
dissabte i diumenge en els locals esmentats i també al
Pati del Molí, el nou espai del restaurant El Molí de
l’Escala, que s’ha sumat a la inauguració d’aquest nou
projecte cooperativista al servei de l’art i la cultura.

(Jazz) entre rius començarà aquest dissabte al local
de Broots a Camallera, amb un soparet (20 h), a conti-

nuació del qual s’hi projectarà el documental Jazz on a
summer’s day (1960), de Bert Stern i Aram Avakian,
sobre el Newport Jazz Festival que va tenir lloc a Rho-
de Island el 1958, amb les actuacions de Louis Arms-
trong, Thelonious Monk, Chuck Berry, Mahalia Jack-
son, Dinah Washington, etc. La pel·lícula serà presen-
tada per Jaume Uriach (21.30 h). Després de la projec-
ció, l’acció de (Jazz) entre rius es traslladarà a la Fun-
dació L’Olivar de Ventalló, on a partir de dos quarts de
dotze de la nit actuarà el BKS Trio, mentre el públic
pot prendre una copa.

BKS Trio està format per Ivo Sans (percussió), Mar-
cel·lí Bayer (saxo alt) i Martín Leiton (contrabaix) i el
seu repertori està format per estàndards jazzístics que
reinterpreten amb llibertat i precisió. BKS Trio també
oferirà dos concerts més el diumenge: al migdia serà al
Medusa Lounge Bar de l’Escala (12.30 h), amb “jazz i
aperitius especials davant del mar”, i a la nit, actuarà al
Pati del Molí de l’Escala (23 h), on tindrà lloc una últi-
ma sessió de jazz en directe per tancar la setmana. ❋
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Entre Rius, una
aliança creativa

COOPERACIÓ XAVIER CASTILLÓN

Medusa
El Medusa Lounge
Bar de l’Escala ha
programat per a
les tardes dels
caps de setmana
de l’estiu diversos
discjòqueis de tot
el país. Darrere del
projecte hi ha
Rosa Galbany, una
de les principals
mànagers i
activistes del jazz
a Catalunya.

BKS Trio, en una
imatge recent ARXIU

G
ir

o
n

a

25
1 9 . 0 7 . 2 0 1 3


