
Dilluns, 7 d’octubre de 2013

CULTURA 20 NOU9EL

St. Esteve de Palautordera

Arnau Jaumira

“M’he enrolat al circ i ara 
vaig en caravana”. Ho diu 
en una de les seves cançons 
i dissabte ho va fer realitat. 
El grup ripollès Txarango va 

tornar a actuar a Catalunya 
després de més de cinc mesos 
d’haver-hi tancat la seva gira. 
El motiu, però, s’ho valia. 
Sota el nom de S’enlaira, els 
Txarango i el Circ Cric van 
crear un espectacle que bar-
rejava les dues disciplines 

amb un sol objectiu: recaptar 
fons per a l’ONG Pallassos 
sense Fronteres, que en el 
seu 20è aniversari ha vist 
retallades les subvencions. 
Gràcies a les gairebé 1.300 
persones que, tot i la intensa 
pluja que va caure durant tot 

el vespre, van omplir la carpa 
del Circ Cric a Sant Esteve de 
Palautordera –es van exhau-
rir les entrades en només 
vuit dies– es podrà portar a 
terme un projecte per visitar 
i fer somriure els nens dels 
camps de refugiats del Líban.

La màgia de Txarango i el Circ Cric 
s’uneixen per fer somriure el Líban
El concert i espectacle de circ alhora recollia fons per a l’ONG Pallassos sense Fronteres

L’espectacle no va decebre 
a ningú. L’esperit clown i 
reivindicatiu dels Txarango 
va encaixar a la perfecció 
amb els artistes del circ, cre-
ant una atmosfera de màgia 
que va meravellar petits i 
grans. Marcant el tempo, les 
cançons de Txarango a l’es-
cenari feien de banda sonora 
a malabars, acrobàcies aèries 
amb teles, sobre patins o 
amb el trapezi o el conegut 
número de Tortell Poltrona 
aguantant fins a nou cadires 
sobre la seva barbeta que 
meravellaven a la pista.

“Ha estat un èxit. És brutal 
haver sabut unir música i 
imatge per fer poesia”, expli-
cava Jaume Mateu, Tortell 
Poltrona. “És una fusió inno-
vadora i estic content que el 
circ hi aporti coses”, afegia 
el fundador del Circ Cric i 
principal impulsor de Pallas-

sos sense Fronteres. El líder i 
cantant de Txarango Alguer 
Miquel també es mostrava 
satisfet perquè “omplir una 
carpa de gent que ve sabent 
que és una cosa solidària, 
per nosaltres és donar sentit 
a la música que fem”. “Hem 
unit allò que ens fa feliços 
amb allò que pensem”, afegia 
Miquel. El grup ripollès té la 
intenció de tancar-se al local 
d’assaig aviat i “si d’aquí a un 
parell de mesos veiem que 
han sortit coses i tenim les 
cançons, aquest hivern ens 
posarem a fer el segon disc”.

El grup ripollès està 
a punt de tancar-se 
al local d’assaig per 
preparar nou disc
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Dos acròbates sobre patins actuant davant de Txarango, en l’espectacle que dissabte va tenir lloc a Sant Esteve de Palautordera

Art dels exalumnes de Rocaprevera
Torelló L’escola Rocaprevera ha tancat els 
actes de celebració del seu 125è aniversari. 
Fins diumenge vinent, però, encara s’hi 
podrà visitar una exposició d’art realitzada 
per 25 exalumnes de l’escola de totes les 
èpoques, des de terrissa i gravat sobre fusta 
fins a joieria o disseny gràfic, passant per 
escultura o pintura. La mostra es va inaugu-
rar dissabte i, entre setmana, estarà oberta 

tots els dies de 5 a 7. Un dels autors que 
hi exposen, Quim Rifà, ha estat realitzant 
durant el cap de setmana una performance 
al pati, amb la construcció d’un forn a partir 
de materials reciclats, on diumenge a la tar-
da s’havia de coure una peça de terrissa amb 
el logotip de l’escola. La xerrada sobre 125 
anys d’educació a Torelló que s’havia de fer 
divendres es va ajornar fins al dia 11, a cau-
sa del tall de llum que va afectar el poble.
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Fotografia documental, al Passeig de Vic
Vic Fins al dia 12 d’octubre, els cubs de pedra que formen 
part del mobiliari urbà del Passeig de Vic (a la imatge) 
mostraran els treballs de grans documentalistes. Aquesta 
iniciativa és la part més visible de la Mostra Descalça, que 
per primera vegada ha reunit a Vic el treball de set fotope-
riodistes de prestigi. En el mateix marc, dissabte a la tarda, 
el fotògraf David Airob va protagonitzar un acte a La Tra-
lla, on va remarcar que el treball del fotògraf ha d’explicar 
una història, per petita que sigui aquesta. 
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