
Divendres, 4 d’abril de 2014
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Canovelles 
estrena el Festival 
de Música 
Acústica

Canovelles

EL 9 NOU

El Festival de Música Acústi-
ca de Canovelles (FEMAC), 
impulsat i dirigit pel músic 
local Miquel Fernández, 
s’estrenarà aquest dissabte 
a Can Palots a les 6 de la tar-
da. Durant unes vuit hores 
actuaran diverses formacions 
tant de la comarca com de 
fora, d’estils molt variats, 
però sempre presentant-se 
en el format més acústic 
possible i en petites forma-
cions, segons ha explicat 
Fernández, que actuarà amb 
Acústiquem al costat de la 
violinista Marta Dosaiguas, 
de Granollers.

També actuaran The 
Tapas, de Canovelles; Aida 
Sstrings, de Terrassa; Exi-
li a Elba i Magalí Sare, de 
Barcelona, o In Ixtremis, amb 
la cantant Lorena Ruiz, de la 
Garriga, que va participar a 
La Voz, i Alberto Rocha, de 
Granollers. El cartell es com-
pletarà amb Vol Menor i Jo, 
Jet i Maria Ribot. El Duo 13, 
de Canovelles, s’encarregarà 
d’amenitzar el festival a l’en-
trada de Can Palots.

Les entrades es poden 
comprar de forma anticipada 
al preu de 7 euros a la web 
del Teatre de Can Palots, o el 
mateix dia a 10 euros. 

Miquel Fernández espera 
que el Festival tingui con-
tinuïtat de cara als propers 
anys.

Comença el Cicle 
de Monòlegs de les 
Franqueses

Les Franqueses del Vallès

El primer Cicle de Monòlegs 
de les Franqueses s’estre-
na aquest divendres amb 
l’actuació d’Andrés Torres, 
col·laborador dels progra-
mes televisius El Club de la 
Comedia i Arucitys. L’actu-
ació començarà a 2/4 de 10 
del vespre al nou Espai Zero, 
situat a la cafeteria del Cen-
tre Cultural de Bellavista. 
El segon espectacle serà el 9 
de maig amb Toni García, un 
còmic professional que bar-
reja l’humor i les varietats, 
i el tercer el 13 de juny amb  
Toni Cruz, monologuista del 
canal televisiu Paramount 
Comedy. La cloenda d’aquest 
primer cicle tindrà lloc el 
divendres 11 de juliol i con-
sistirà en una triple actua-
ció amb els monologuistes 
Miguel Ángel, Alberto 
Demomento i Jordi Carné. 
L’entrada a totes les actuaci-
ons és gratuïta.

Tortell Poltrona ha recuperat el Festival Internacional de Pallasses

Albert Pla i Diego Cortés obren una 
nova edició del Festival Circ Cric

J.R
.

Tortell Poltrona tornarà a pujar a l’escenari amb Joan Garriga i els altres músics de La Troba Kung-fú
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Albert Pla i el guitarrista Diego Cortés actuaran aquest dissabte a 2/4 de 10 del vespre

S. Esteve de Palautordera

EL 9 NOU

Una nova edició del Festi-
val Circ Cric al Montseny, 
impulsat per Tortell Poltrona 
i Montse Trias, s’inaugura 
aquest cap de setmana amb 
un ampli cartell que fins a 
l’11 de juliol portarà a Sant 
Esteve una gran diversitat 
d’artistes, de casa i de fora, 
i d’estils molt diversos, com 
Albert Pla, La Troba Kung-Fú 
o Baró d’Evel Cirk. Al costat 
dels concerts i representa-
cions no hi faltaran les fires 
i l’espai gastronòmic a la 
Carpa Cuinetes. Una de les 
novetats importants d’aques-
ta edició és la recuperació 
del Festival Internacional de 
Pallasses, creat fa uns anys 
per Tortell Poltrona i Pepa 
Plana, i que enguany, de la 
mà d’ells mateixos, el Circ 
Cric i Almazen, han recu-
perat per posar a l’abast de 
professionals i de públic una 
mostra de les millors pallas-
ses que treballen la comicitat 
femenina. Aquest festival 
se celebrarà del 23 al 25 de 
maig. Hi haurà un espectacle 
inaugural amb Cabaret de 
Pallasses, una fira de pallas-
ses, un tai-txi clown i moltes 
altres actuacions a càrrec de 
Marcel et ses Dröles de Fem-
mes, les companyies Pepa 
Plana i Toti Toronell, que 
faran l’estrena a Catalunya 
de Cues de pansa, de Karol 
Green amb Solo o de Marta 
Carbayo amb Cantaclown.

PRIMER CAP DE SETMA-
NA AMB ALBERT PLA

Albert Pla, juntament amb el 
músic Diego Cortés, serà un 
dels protagonistes d’aquest 
primer cap de setmana de 
festival. El cantautor pre-
sentarà En concert, un recor-
regut per les seves millors 
cançons comptant amb el la 
complicitat del genial gui-
tarrista gitano Diego Cortés. 
Són cançons que expliquen 
històries tràgiques i deli-
rants, quotidianes i sorpre-
nents, delicades i brutals, 
cruels i surrealistes. El con-
cert serà dissabte a 2/4 de 10 
del vespre, però divendres 
tindrà lloc el primer espec-
tacle, en aquest cas adreçat 
als infants, Pomelo, a càrrec 
de Judit Farrés. L’actriu Mar-
ta Marco és l’encarregada 
d’explicar la història d’un 
elefant i les seves aventures 
a través de la combinació de 
música, projeccions de les 
il·lustracions i la veu d’un 

narrador.

TORTELL POLTRONA 
ESTRENA ESPECTACLE

El pallasso Tortell Poltrona 
serà un altre dels prota-
gonistes del Festival amb 
l’estrena, el 20 d’abril, de 
Bellmoll sostingut, un espec-
tacle de música, poesia, circ 
i pallassos, en què presenta 
un joc a cavall del passat, el 
present i el futur, i entre el 
possible i l’impossible. En 
aquest espectacle hi parti-
cipen els pallassos Tortell 
Poltrona, Montserrat Trias, 
Víctor Álvaro, Jordi Saban i 
Laura Mateu, i els artistes de 
circ Boris Ribas, Rosa Pelàez, 
Igor Buzato, Iris Mur, Anto-
nio Correa Firmino i Roberto 
Carlos Rodrigues. Els músics 
són Kquimi Saigi i Arnau 
Figueres. La Troba Kung-Fú 
no faltarà al Festival Circ 
Cric, una cita ja obligada dins 
el seu calendari. Joan Garriga 

tornarà a ajuntar-se amb Tor-
tell Poltrona per presentar 
una proposta a partir dels 
temes de la Troba il·lustrant-
los amb diferents tècniques 
de circ. Serà un concert on es 
fusionarà música i circ, amb 
la col·laboració de tota la 
Troba i dels artistes de circ.

D’altra banda, el Circ Cric 
acollirà durant el diumenge 
13 d’abril una fira d’activi-
tats i espectacles a càrrec 
de diverses formacions com 
la companyia LP, La Banda 
Forània, Minimusic Circ, 
Rolabola o la companyia Ytu-
quepintas.
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Blai Mateu. el Baró d’Evel Cirk, serà un dels participants en el festival


