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NOU9 CULTURA EL 29

Disset edicions després, el Festus, el 
festival d’arts al carrer de Torelló, 
tornarà a portar aquest cap de setma-
na un munt de propostes innovadores 

i diferents. Seran prop d’una trentena 
d’espectacles –a banda de la progra-
mació Off Festus– repartits pel cen-
tre de Torelló que busquen sorpren-

dre donant oportunitats a espectacles 
arriscats i d’investigació. Estrella 
Damm s’uneix al festival, que podrà 
mantenir el pressupost i la qualitat.

Música, humor, circ i arts visuals ompliran el centre de Torelló divendres i dissabte

El Festus manté l’essència  
i el risc en la dissetena edició

Torelló

Arnau Jaumira

Torelló es tornarà a omplir 
aquest cap de setmana d’arts 
al carrer amb la dissetena 
edició del Festus, el festival 
d’arts al carrer que portarà 
una trentena d’espectacles 
d’allò més peculiars.

“Seguim amb la filosofia 
d’intentar barrejar els espec-
tacles més cridaners i popu-
lars amb espectacles d’inves-
tigació i innovació”, explica 
el tècnic de Cultura de Tore-
lló, Pep Tines. “Volem poten-
ciar tant com puguem les pro-
postes visuals, les plàstiques i 
les instal·lacions”, afegeix.

Després de disset edicions, 
el Festus compta enguany 
amb “un patrocinador inte-
ressant”. Estrella Damm ha 
decidit posar-se al costat del 
festival. “A veure si podem 
continuar aquest patrocini 
uns quants anys més”, desitja 
Tines. Amb el patrocinador, 
el pressupost s’ha pogut 
mantenir però segueix sent 
“reduït” i això fa que es 
mantingui el format d’un 
sol dia, dissabte, amb una 
prèvia durant el vespre de 
divendres. Com a novetat, 
enguany es va fer un primer 
acte dijous amb la projecció 
al Cirvianum del film docu-
mental del torellonenc Jordi 
Morató, Sobre la marxa, molt 
guardonada i que explica la 
història d’en Garrell i la selva 
que va crear a Argelaguer. 

Com cada any, el Festus 
intenta repartir pel centre 

Presentació sota terra
Torelló Igual que el festival, la presentació 
del Festus també es vol diferenciar de la 
resta. Enguany les activitats es van presen-
tar a un magatzem, amagat a la part baixa 
dels jardins Vicenç Pujol. Un espai que dis-

sabte al vespre acollirà les tres funcions de 
l’espectacle Trampillas de Black Tulip. “Ens 
demanaven un refugi antiaeri però a Tore-
lló era complicat i vam pensar que aquest 
espai era el que s’hi assemblava més”, expli-
ca el tècnic de Cultura, Pep Tines. 
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de Torelló les diferents 
disciplines artístiques. La 
música té un lloc guardat a 
la plaça Vella des de fa molts 
anys igual que el circ té molt 
protagonisme a la plaça de la 
Vila. El teatre, però, canviarà 
d’ubicació i deixarà l’apar-
cament del carrer Capsavila 
per instal·lar-se en bona 
part als jardins Vicenç Pujol. 
“Esperem que funcioni. És 
més acollidor i s’hi estarà a la 
fresca”, explica Tines.

També tindrà un canvi de 
lloc la fira d’artesania Fes-
fira. Durant les últimes tres 
edicions s’havia instal·lat als 
jardins Vicenç Pujol però ara 
retornarà a la plaça Nova. “La 
idea de moure-la és per veure 
si trobem el lloc i la resposta 
de públic que es mereix”.

Enguany s’ha canviat la 
coordinació del Festus, que 
ara la porta el torellonenc 
Blai Marginedas però mante-
nint l’essència de les propos-

tes “arriscades”, que són un 
signe d’identitat del festival 
d’arts al carrer de Torelló.

L’Off Festus, amb activi-
tats paral·leles, estarà ple de 
concerts. Primer a la Pèrgola 
amb els que organitza l’Eclèc-
tic i també al bar Atmosfera, 
al restaurant el Galliner, a la 
sala alternativa El Moscou 
o al taller de marcs d’Art 32 
amb una performance de 
l’Escola d’Art de Vic dirigits 
per Eudald Alabau.

Molta varietat 
musical a la 
plaça Vella

Torelló Els concerts del 
dissetè Festus portaran 
música molt variada a la 
plaça Vella. Divendres a 
partir de les 10 del vespre 
serà el torn dels sabade-
llencs Brut, d’estil grunge 
amb guitarres distorsiona-
des i bateria desenfrenada. 
Més tard hi actuaran els 
Za!, que fan rock experi-
mental, i el funk de Radi-
cal Animal Beat tancarà la 
nit. Dissabte, a banda dels 
Gots de Tuba, que es mou-
ran pel centre de Torelló, 
hi haurà l’actuació del rock 
progressiu de Nitch. A 3/4 
d’11 serà el torn de Raydi-
baum, que trencant amb 
el seu passat presentarà el 
seu últim disc, Estructures 
sota terra. Tancarà la nit el 
pop rock i folk dels balears 
Oliva Trencada.

Circ, humor 
i arts visuals 
arriscades

Torelló Les arts escèni-
ques i visuals són l’essèn-
cia del Festus. Enguany 
n’hi haurà de tots els tipus. 
Divendres la Wandering 
Orchestra haurà de trobar 
l’escenari on ha de fer el 
concert fent ruta des de la 
plaça Nova i la Cia LP farà 
un espectacle de circ a la 
plaça de la Vila. Dissabte 
hi haurà el gran gruix 
d’activitats, on destaca 
el clown Loco Brusca, el 
circ de la Clandestina o la 
dansa de Les Filles Föllen 
al patí interior de Can Par-
rella. Les osonenques Las 
XLs tancaran l’apartat amb 
un espectacle de cabaret 
gamberro.


