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ESPECTACLES AL CARRER La Fira de Circ al Carrer de la Bisbal mostrarà una setantena d'espectacles de disciplines tan diverses com els
malabars, el clown, la dansa aèria o el teatre. En la seva dinovena edició, la cita baixempordanesa comptarà amb la representació més gran de
companyies catalanes, la meitat del total, com a reflex del bon moment creatiu que viu el sector mentre que el 35% provindran de l'estranger.



L’espectacle Cinema Rétreci, de
la companyia Nadnat Produccions,
va obrir ahir la dinovena edició de
la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal
d’Empordà. Els Jardins de Torre
Maria van ser l’escenari del primer
dels setanta espectacles que es
podran veure fins  diumenge, una
coproducció de la Central del Circ
de Barcelona i de Fira de Circ al
Carrer de la Bisbal que combina-
va circ contemporani i cinema i que
incloïa la projecció del vídeo d’u-
na coreografia que es va gravar
aquest dimarts amb participació de
veïns i veïnes de la localitat del Baix
Empordà.

Aquesta nit, a partir de dos
quarts d’onze, tindrà lloc l'obertu-
ra oficial de la fira amb l'espectacle
inaugural que tindrà format de
cabaret amb sis companyies i amb
Guillem Albà exercint com a mes-
tre de cerimònies. De tots els nú-
meros del cabaret destaca Poussière
(Personnage en suspension dans l'a-
ir), de la companyia francesa Circ
Rouages. En aquest espectacle, el
funambulista Aurel Rouages que
travessarà la plaça del Castell ca-
minant per un cable situat a 15 me-
tres d'alçada. Tempo d'la Balle,
Juana Beltrán, Nacho Ricci i Duo
Laos completen el cartell de l'ac-
tuació inaugural.

Un altre espectacle de dansa aè-
ria és una de les propostes desta-
cades de la primera jornada. Du-
rant l’actuació, la companyia giro-
nina Estampades es despenjaran
del campanar de l'església de la Pie-

tat. La proposta única i sorpre-
nent del català Animal Regilion,
amb el seu espectacle Indoma-
dor; i els italians tot terreny La
Sbrindola, amb Shock'Em Roll,
completen el cartell de divendres.

Dissabte i diumenge tenen lloc
el gruix de les setanta actuacions
del programa de la fira: 35 el dis-
sabte i 34 el diumenge. 

La meitat de les companyies
que hi actuaran són catalanes,
amb una acurada selecció dels
millors grups o artistes del país. La
representació catalana és la més

important que ha tingut mai el
festival i és una prova del bon mo-
ment de creativitat i qualitat dels
grup de casa nostra. Un 35% de
companyies són internacionals
provinents d’una desena de països
com ara França, Alemanya, Bèlgi-
ca, Israel, Perú, Argentina o Itàlia,
entre d’altres.

Un dels plats forts de la presèn-
cia internacional és el retorn del pe-
ruà Hugo, que ja va participar amb
molt d’èxit en l’edició del 2007 i que
enguany presenta el seu especta-
cle de mim i teatre de figures Cu-

entos pequeños. 
L’espectacle de tancament ani-

rà a càrrec de la companyia fran-
cesa Bivoauc amb Le rêve d’Erica,
una proposta onírica i poètica de
gran bellesa que deixarà bocaba-
dats a tots els espectadors.

Amb la voluntat d’obrir encara
més el festival a tots els públics i
col·lectius, la Fira de Circ al Carrer
de la Bisbal acull aquest any l’ac-
tuació de la companyia tarragoni-
na Teatre Ganyotes, formada per
persones amb diversitat funcional
(discapacitats psíquiques) que pre-

senten el seu espectacle 3/4 de
Circ. 

Dins d’aquest àmbit social, l’Es-
cola de Circ de la Bisbal d’Empor-
dà també presentarà les seves crea-
cions durant el festival i disposarà
d’un espai propi on col·laboraran
altres projectes de formació, entre
els quals hi haurà dues escoles de
circ de Toulouse i Calonge.

La programació de la cita bis-
balenca també inclou la celebració
d’una nova edició de FiraBar, en
què hi participaran una desena
d’establiments que acolliran ac-
tuacions de petit format.

La majoria d’espectacles són
gratuïts i els de pagament són a pre-
us populars.
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Els espectacles aeris donen el tret de
sortida a la Fira del Circ de la Bisbal

Durant tres dies, la capital del Baix Empordà acollirà una setantena d’espectacles cabareters i de disciplines circenses

Les filigranes aèries de les Estampades i el funambulista Aurel Rouages, protagonistes d’aquesta nit. 
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LA BISBAL
Recollida d’aliments de primera
necessitat durant la fira

Durant els dies de la cita es re-
colliran en el punt d'informació

de la fira aliments bàsics per aconse-
guir que persones necessitades re-
bin ajuda alimentària. Els aliments re-
collits es cediran a Càrites La Bisbal.
La iniciativa forma part de la campa-
nya «La fam no fa vacances».



En la inauguració, un
funambulista travessarà la
plaça del Castell caminant 
per un cable a 15 metres

Johnny Winter, una de les lle-
gendes vives del blues nord-ame-
ricà, va morir ahir a Zurich, on re-
sidia, als 70 anys. Cantant, guitar-
rista i productor, Winter era cone-
gut i respectat per haver sabut
combinar el rock blues britànic
amb el nord-americà. 

Nascut a Beaumont (Texas),
era un dels indispensables del
blues dels anys 70 i 80, juntament
amb altres grans com Muddy Wa-
ters o John Lee Hooker, amb els

que va col·laborar en repetides
ocasions. 

Winter va ser nominat set ve-
gades als premis Grammy, però
mai el va aconseguir en solitari, tot
i que si que va aconseguir tres
guardons com a productor de Wa-
ters. Va publicar una vintena de
discos i, després de Raices, del
2011, estava previst que al setem-
bre llancés un nou disc d’estudi,
Step Back, en el qual han partici-
pat convidats com ara Eric Clap-
ton, Ben Harper, Billy Gibbons, Joe

Perry, Dr. John, Leslie West, Brian
Setzer i Joe Bonnamassa.

El que la revista Rolling Stones
va situar en la posició 63 entre els
millors guitarristes de tots els
temps va actuar l’any 2003 al Black
Music Festival. Va ser el primer ar-
tista internacional que va visitar el
certamen saltenc i ahir, la orga-
nització del festival, a través de la
seva pàgina de Facebook, va la-
mentar la seva mort assegurant
que «per a nosaltres sempre ha es-
tat un artista molt especial». 

GINEBRA | EFE/DdG

Mor el «blues man» Johnny Winter

El guitarrista nord-americà Johnny Winters, en una imatge d’arxiu. 
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