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El Circ Alegria pren
Lleida des d’avui amb
gairebé 40 artistes
Tretze sessions fins al 17 de març

Imatge d’unmoment de l’espectacle que el Circ Alegria porta a Lleida.

CIRC ALEGRIA

COMPANYIAESPECTACLE

R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ Gairebé una quarante-
na d’artistes pujaran, des d’avui
i fins al pròxim dia 17 de març,
a la pista del CircAlegria que
s’ha instal·lat al recinte de Fira
de Lleida a Lleida. La compa-
nyia torna per segona vegada a
la capital de Ponent, encara que
ho fa amb un nou espectacle,El
món màgic d’Oz, estrenat el
passat Nadal a Palma deMallor-
ca. “Som un circ diferent del
concepte habitual. El fil conduc-
tor d’aquesta nova representa-
ció és la història d’El mag

d’Oz”, explica Dicky di Lello,
directora artística del CircAle-
gria, que va nàixer fa ara qua-
tre anys.

El nou espectacle, el tercer
que la companyia té en marxa,
inclou acròbates (un dels núme-
ros compta amb una hèlix de 12
metres d’altura), malabaristes,
humoristes i animació infantil
que durant dos hores fa les de-
lícies de petits i grans.“És un es-
pectacle per a totes les edats”,
assegura Di Lello.Amb música
i veu en directe, sobre la pista
també poden veure’s fins a 180

vestits diferents. En total, el Circ
Alegria, que té origen italoca-
talà, el formen un centenar de
persones, de les quals una mica
menys de la meitat són artistes,
alguns d’ells esportistes olím-
pics i altres de procedents del

Cirque du Soleil. El circ, amb
capacitat per a mil persones, es-
tarà instal·lat al recinte de Fira
de Lleida fins al pròxim 17 de
març.

En total s’han programat tret-
ze funcions: avui (una sessió a

les 19 hores), demà (17 i 19.30
h.), diumenge 9 (12, 17 i 19.30
h), divendres 14 (19 h), dissab-
te 15 (17 i 19.30 h), diumenge
16 (12, 17 i 19.30 h) i dilluns 17
(19 h). Els preus oscil·len en-
tre els 8 i els 35 euros.

ESPECTACLES

Jordi Guixé
presenta a casa,
a Agramunt,
‘Silenci blanc’

MÚSICA

X. SANTESMASSES
❘AGRAMUNT ❘ El músic de Puigverd
d’Agramunt Jordi Guixé presen-
tarà diumenge vinent al Casal
Agramunt el seu CD Silenci
Blanc amb un concert. Es trac-
ta d’un projecte en el qual la te-
nora s’escapa del seu àmbit na-
tural, la música de cobla, per in-
troduir-se en la música clàssica,
el jazz, el blues, la bossa nova o
el swing. La formació Jordi Gui-
xé Sextet és integrada per Ivo
Sans a la bateria, Esteve Mole-
ro al trombó,Oriol Roca al con-
trabaix, Joan Casellas a la gui-
tarra, Gilberto Rivero al saxo i
Jordi Guixé a la tenora. Segons
Guixé, el projecte fusiona mol-
tes experiències i propostes sor-
gides de diferents àmbits.

Amb 27 anys, Jordi Guixé, na-
tural de Puigverd d’Agramunt,
és un dels nou músics que han
assolit la titulació superior de
tenora a l’ESMUC i el primer
que busca obrir-se camí més en-
llà de la música de cobla. Entre
d’altres, ha sigut guanyador de
la beca Josep Maria Bernat de
Bellpuig.

El músic Jordi Guixé.


