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El nou muntatge de Circ 
Cric arriba al Mercat de 
les Flors de Barcelona
S. Esteve de Palautordera

EL 9 NOU

Després de presentar-lo a 
Terrassa i a Lleida, el darrer 
muntatge de la companyia 
Circ Cric, de Sant Esteve de 
Palautordera, arriba aquest 
cap de setmana al Mercat 
de les Flors de Barcelona. 
Cabaret petrificat es pre-
sentarà dins la programació 
“El circ d’ara mateix” amb 
representacions que van 
començar dijous al ves-
pre i acabaran diumenge. 
D’aquesta manera tanca-
ran una setmana que va 
començar dilluns fent una 
residència per acabar de 
preparar l’espectacle. “És un 
luxe total poder actuar aquí 

i preparar-te en un espai en 
bones condicions”, comen-
tava aquesta setmana Bet 
Miralta, membre de la com-
panyia. “Ja havíem fet dues 
actuacions abans. Sempre 
et serveixen per adonar-te 
que hi ha coses a millorar”, 
afegeix Miralta.

En aquest nou espectacle, 
Jordi Aspa puja tot sol a 
l’escenari per fer una mena 
de repàs a la trajectòria 
que ha anat traçant en el 
món del circ al llarg dels 
darrers anys. Aspa continua 
utilitzant elements i tèc-
niques del circ utilitzades 
regularment com ganivets, 
manipulació de fuets, jocs 
amb ombres o manipulació 
d’altres objectes com pedres, 

Jordi Aspa puja sol a l’escenari en aquest nou espectacle

cordes, paper o fang. El 
resultat és un espectacle de 

contrastos i de contraris, 
que al mes de juny també es 

podrà veure a França, sota la 
direcció de Jorge Picó. 
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Un dels tallers que es va fer dissabte al matí amb el professor Jordi Arqués, de l’Escola de Teatre de Vic

Alumnes de diferents escoles 
de teatre comparteixen 
coneixements a Arsènic
Granollers

T.T.

Una cinquantena de joves i 
quatre professors de l’Esco-
la de Teatre de Piera, l’Esco-
la de Teatre de Vic i Arsènic 
de Granollers van participar 
aquest cap de setmana en 
una trobada al centre gra-
nollerí. És la segona edició 
de La Trama, una iniciativa 
que es va estrenar l’any 
passat a la població de Piera 
(l’Anoia). 

Marta G. Otín, directora 
de l’espai de creació Arsè-
nic, comenta que l’objectiu 
de les trobades és que els 
grups adolescents d’aques-
tes escoles, d’entre 13 i 19 

anys, “surtin de les seves 
aules habituals, i coneguin 
altra gent amb els mateixos 
interessos i puguin treballar 
amb diferents professors, 
fent un intercanvi de conei-
xements entre les diferents 
escoles”. 

Al llarg de dissabte al matí 
es van fer quatre tallers de 
dues hores cadascun sobre 
matx d’improvisació, esgri-
ma teatral, teatre de gest 
i teatre visual. Diumenge, 
en petits grups, van fer una 
escenificació sobre un text 
d’Italo Calvino, Les ciutats 
invisibles, on van haver 
d’aplicar els coneixements 
adquirits, abans de fer la 
cloenda. 

Els Pets presenten 
‘L’àrea petita’ a l’Aliança 
de Lliçà d’Amunt
Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

Els Pets actuaran aquest 
divendres a l’Ateneu l’Alian-
ça de Lliçà d’Amunt per pre-
sentar en directe el seu dar-
rer disc, L’àrea petita (2013). 
La banda de Constantí ja va 
portar els temes d’aquest 
treball discogràfic l’octubre 
passat al Teatre Auditori de 
Granollers, i ara torna a la 
comarca per actuar en un 
dels espais més emblemàtics 
i amb més història de música 
en directe. 

Després de 26 anys de tra-
jectòria, i de dos de pausa  i 

de descans voluntari, van 
començar aquesta gira l’any 
passat per presentar un disc 
que ells mateixos defineixen 
com a “lluminós i artesanal”, 
produït pel músic Raül Fer-
nández Refree. És un disc que 
aposta rotundament per una 
voluntat de girar full i mirar 
endavant, sempre des de la 
serenor i la maduresa de l’ac-
tualitat.

Tot i que ha redifinit el 
seu so, el grup continua 
conservant la seva essència 
primordial, que els ha con-
vertit en un referent tant 
per a velles com per a noves 
generacions.

Activitats i espectacles aquest 
diumenge al Circ Cric, a Sant 
Esteve de Palautordera

Miguel Gil i Pep 
Gimeno, al Cicle 
dedicat al País 
Valencià, a Caldes
Caldes de Montbui

El Cicle Veïns dedicat al País 
Valencià portarà aquest dis-
sabte a 2/4 de 9 del vespre al 
Centre Ateneu Democràtic 
i Progressista de Caldes 
els músics Miquel Gil i Pep 
Gimeno Botifarra, dos can-
taors d’estils diversos i dos 
dels màxims exponents  de 
la música d’arrel valenciana. 
Abans del concert, a les 6 
de la tarda, es projectarà el 
documental Una llengua que 
camina, una coproducció de 
Vilaweb amb coproducció 
de TV3 que mostra, a través 
de diferents testimonis, la 
implicació de la societat civil 
en la defensa del valencià.

S. Esteve de Palautordera

EL 9 NOU

El Circ Cric celebrarà aquest 
diumenge el Dia Mundial del 
Circ amb activitats i especta-
cles durant tot el dia. Els visi-
tants podran escollir entre el 
taller de maquillatge “La Vic-
tòria de les mil cares”, el de 
màscares i botiga de figure-
tes amb Ventura@Hosta Car-
tons, o el taller per a infants 
amb el Circ Los, “Juguem al 
circ?”. A més, s’han progra-
mat uns itineraris guiats pel 
bosc del circ organitzats per 
ADEMC d’una hora de dura-
da, i s’instal·larà un espai 

de joc i d’experimentació 
sensorial per als més menuts 
amb la temàtica del circ i les 
abelles.

Durant tot el dia tindran 
lloc diversos espectacles com 
La màquina de la transfor-
mació de La Banda Forània, 
LP Mix amb la companyia LP, 
Bombers de Brigadas Fahren-
heit, Petits prínceps, de Mini-
mumusic Circ o El circ sobre 
rodes, una cercavila amb 
Rolabola, entre d’altres. 

El mestre de cerimònies 
serà Claret Clown, que amb el 
seu cavall Xiulet serà l’encar-
regat de donar la benvinguda 
i acompanyar els visitants.


