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SINERGIES DE FUTUR, DES DEL
MURAL MÉS GRAN DEL MÓN
LLANÇÀ. ALT EMPORDÀ.
DISSABTE, 5 D’ABRIL.
A LA MATINADA.
www.yoga-ashram.es

Dissabte 5 d’abril, a l’alba, se
celebrarà una concentració de
practicants de ioga damunt del
‘Banc de peix’, el dic-mural que hi
ha davant la costa de Llançà a l’Alt
Empordà, obra de l’artista Carles
Bross. Convocats per l’associació
Yoga Ashram amb lamestra Swamini
Danda al capdavant, els participants
hi arribaran amb barques i caiacs.
El mural es convertirà en un temple
de la pau que es podrà contemplar, i
fotografiar, des de la partmés alta de
l’illot del Castellar de Llançà, al costat
de l’escultura ‘Onada de llevant’.

MONACÀLIA, LA FIRA DE L’ABAT

NAVARCLES (BAGES)
5 I 6 D’ABRIL
www.monacalia.cat

Ambaquesta firaNavarcles reme-
mora la vida de famil anys quan va
ser fundat elmonestir de Sant Benet
de Bages del qual Navarcles sempre
ha viscut a l’ombra. Elmonestir era
el senyor espiritual i feudal dels
navarclins: nomenava el rector i el
batlle i donava feina a la gent del
poble; els navarclins, però, havien
de pagar cada any delmes i cens. Dos
dies plens d’activitats per celebrar
aquesta relació d’amor i odi.

LA FIRA DE LES 40 HORES
RIPOLL (RIPOLLÈS)
4, 5 I 6 D’ABRIL
www.ripoll.cat

Aquesta fira, que se celebra tot
just començar la primavera, té uns
orígensmedievals. Els senyors feudals
concedien als pagesos quaranta hores
per reunir-se al poble i adorar el San-
tíssim. El poble aprofitava l’ocasió per
fer fira i presentar en societat els fills
i filles en edat de casar-se. En alguns
indrets com la capital del Ripollès,
aquesta tradició va esdevenir una fira
multisectorial que encara continua
celebrant-se amb gran èxit.

agenda

SAN ESTEVE DE
PALAU TORDERA

NAVARCLES

El Banc del Peix.

Torna el circ del bosc. Co-
mença el festival del Circ
Cric. Demà a la tarda, Judit
Farrés, amb un espectacle
sobre l’elefant rosa Pomelo, i
més tard, ja a la nit, el cantau-
tor Albert Pla, acompanyat
del guitarrista Diego Cortés,
donen el tret de sortida a una
nova edició d’aquesta trobada
anual que sota la direcció de
Tortell Poltrona i la senyore-
ta Titat aplega circ, música,
teatre, gastronomia i fires a
les carpes que el Circ Cric té
al Montseny, a Sant Esteve de
Palautordera.

Espectacles per a tots els públics
Una trobada que durarà fins
al 13 de juliol i que enguany
té uns ingredients ben es-
pecials. D’una banda, torna,
després de cinc anys, el Festi-
val Internacional de Pallas-
ses, que se celebra del 22 al
25 de maig i que inclou es-
pectacles comMiss Dolly,
una història d’amor i acrobà-
cies de la companyia fran-
cesa Marcel et ses Drôles de
Femmes. De l’altra, Tortell
Poltrona, flamant Premio Na-
cional de Circo, estrena el 20
d’abril nou espectacle, Bemoll
sostingut, una barreja de mú-
sica, poesia i pallassos dirigi-
da per Víctor Àlvaro.
Però encara hi ha molt més:
des del sopar espectacle So-
par de pedres, on els Escarlata
Circus s’uneixen al poeta Jo-
sep Pedrals, fins al duet íntim
El buit de l’altre de Baró d’E-
vel, un recorregut de circ pel
món de la parella protago-
nitzat per Blai Mateu –fill de
Tortell Poltrona i la senyore-
ta Titat– i la seva companyia
Camille Decourtye. Hi hau-
rà també cabarets de pallas-
sos i un concert de circ que
unirà el Circ Cric i La Troba
Kung-Fú. A més, el 13 d’abril,
Dia Mundial del Circ, i el 15
de juny s’omplen tot el dia de
fires amb titelles, tallers, es-
pectacles d’acrobàcies i equi-
libris i molt, molt d’humor.

LES CARPES DEL CIRC CRIC AL MONTSENY TORNEN A OMPLIR-SE COM CADA PRIMAVERA

DE MÚSICA, TEATRE, GASTRONOMIA, ACROBÀCIES I MOLTS PALLASSOS

El festival del circ del bosc

JUSTO BARRANCO

FESTIVAL CIRC CRIC

Festival Circ Cric.
Sant Esteve de Palautordera, parc
natural del Montseny.
Del 5 d’abril al 13 de juliol.
www.circcric.com

Tortell Poltrona, l’ànima del Circ Cric, ambÀlex Carmona.

Les carpes de Sant Esteve de Palautordera, preparades per al festival.

Albert Pla.
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