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La perxa xinesa mecanitzada és la tècnica circense que fa servir Panareda per a les seves acrobàcies. 

Un pal vertical mecanitzat que es
mou en vertical i horitzontal és l’ú-
nic aliat que fa servir Jordi Pana-
reda, circ Pànic, per a convertir-se
en L’home que perdia els botons,
l’espectacle circense que s’ha ins-
tal·lat a la plaça  constitució de Gi-
rona aquest Nadal. 

el muntatge que proposa circ
Pànic, reconegut com a millor es-
pectacle de circ de carrer i millor
música Original als Premis Zirkò-
lika de circ de catalunya de l’any
2012, es basa en la perxa xinesa, un
element acrobàtic que Jordi Pa-
nareda ha mecanitzat per construir
un espectacle «íntim i contem-
porani». 

«el pal m’ajuda a recòrrer l’espai
i m’aboca molt a sobre el públic»,
explica Panareda, que assegura
que l’objectiu de l’espectacle és
«construir un viatge sobre la meva
vida però en el qual tothom pugui
entrar, perquè al final tots som
iguals». diu el responsable de circ
Pànic que el títol del muntatge,
L’home que perdia els botons, evo-
ca l’època en que «els botons eren
un símbol de riquesa» i convida
l’espectador a «arruïnar-se, a des-
prendre’s de les coses per arribar
a l’ànima». 

Pensat per a totes les edats, Pa-
nareda i la seva perxa tenen un al-
tre aliat: la música en directe d’ig-
nasi Pujol, que acompanya tots els
seus moviments. 

després de girar per països com
França, bèlgica o Anglaterra com
a espectacle de carrer, L’home que
perdia els botons es converteix per
primera vegada en espectacle de
carpa per a girar durant l’hivern.
«ens venia de gust convertir-nos
en un circ tradicional, amb carpa»,
explica Panareda, ja que assegura
que «és completament diferent» al
fet de treballar al carrer, pel reco-
lliment que ofereix.

L’espectacle de circ Pànic es
podrà veure fins diumenge. Les
entrades es poden adquirir a les ta-
quilles del circ i van dels 5 euros
per a menors de 12 anys fins als 8
per a adults. 
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Circ Pànic proposa
un viatge «íntim»
amb una perxa
xinesa com a aliat
La companyia planta la carpa a Girona amb

el muntatge «L’home que perdia els botons»


FUNCIONS

Plaça de la Constitució (Girona)
 Dimecres 25. 18.30
 Dijous 26. 18.30  
 Divendres 27. 17.00 i 19.00 
 Dissabte 28. 12.30 i 17.00 
 Diumenge 29. 12.30

La companyia teatral come-
diants ha recopilat la banda sonora
dels seus 40 anys d'història en un
doble disc que reuneix les músi-
ques compostes per a les seves
creacions escèniques, segons ha
informat la Fundació sGAe, que
ha col·laborat en l'edició d'aquest
treball.

el doble àlbum, titulat 40 anys
sonant Comediants compta amb
composicions de ramon calduch,
carles elmeua, enric d'Armen-

gol, michael Weiss, Quim mas,
Jordi Golmayo, Pep Pascual, saki
Guillén i carles santos. També hi
ha temes de Pep Gol, Joan Albert
Amargós, eduard Altaba, Jordi sa-
batés, Ferran martínez, Jero cas-
tellà, Gani mirzo, eloi baudimont,
Jaume bernadet i endika esteban
camp i Francesc Font.

el doble elapé, editat per dis-
cmedi, s'emmarca en els festejos
del quaranta aniversari d'aquesta
emblemàtica companyia teatral
catalana. També pretén ser un

acte de reconeixement als autors
de les partitures i els paisatges so-
nors que formen part del segell ar-
tístic de comediants.

en aquest sentit, el compositor
i director musical, ramon cal-
duch, diu que «a comediants la
música és el motor del temps i el
moviment dels espectacles». «La
relació entre el teatre i la música
sempre ha estat molt estreta en el
si de la companyia, fins al punt de
poder dir que és un binomi inse-
parable», ha afegit. 
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Comediants edita un doble àlbum

L’espectacle El Rei Borni, del
creador i director banyolí marc
crehuet, que estava programat
pel 7 de març a la Factoria d’Arts
escèniques, s’ha cancel·lat. L’A-
juntament de banyoles no en va
especificar les causes –les va atri-
buir a motius aliens– i va informar
que les persones que hagin com-
prat entrades poden demanar que
els retornin l’import a l’Oficina
d’Atenció ciutadana.
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Cancel·len l’espectacle
«El Rei Borni»

BANYOLES

Per dissetè any consecutiu, la
demarcació de Girona del col·legi
d’Arquitectes de catalunya
(cOAc) convoca els Premis d’Ar-
quitectura de les comarques giro-
nines amb l’objectiu de posar en
valor l’arquitectura feta en l’àmbit
territorial de la demarcació per tal
de mostrar l’excel·lència i l’esforç
col·lectiu dels professionals. Als
premis s’hi poden presentar obres
de diferents escales de treball. 
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Convoquen els premis
d’Arquitectura de Girona
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MÚSICA Los chicos del Coro
arriben divendres a Girona 
Els Petits Cantors de Sant Marc de Lió visiten
l’Auditori per oferir un espectacle basat en diver-
ses bandes sonores de pel·lícula. 38
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ESTUDI Un acadèmic endarrereix
quatre anys el naixement de Crist
Diego Lisboa ressitua en el temps, mitjançant documentació antiga, els
episodis clau de la cronologia romana d’August a Neró. 39


