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TRES DIES PROTAGONITZATS PEL CIRC La Bisbal d’Empordà va tancar ahir la dinovena edició de la Fira del Circ al Carrer amb una
assistència similar a la d’anys anteriors. La pluja d’ahir a la tarda va obligar a modificar el calendari previst i dels trenta espectacles 
programats per diumenge, alguns es van haver de suspendre i d’altres es van poder realitzar, en un format més reduït, en espais a cobert. 
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Malgrat la pluja ahir a la tarda, la
Fira de Circ Al Carrer de la Bisbal
d'Empordà va tancar la seva di-
novena edició amb una asistència
similar a la d'anys anteriors i s'ha
situat en prop de 30.000 especta-
dors. Tant divendres com dissab-
te, la fira va registrar un nombre
més elevat d'assistents que en
anys anteriors però les intenses
pluges de diumenge van restar
espectadors a la darrera i última
jornada. 

«Si no hagués plogut diumenge,
hauríem complert les expectatives
d’igualar els números de fa dos
anys, perquè l’any passat també
vam tenir problemes amb la plu-
ja», explicava ahir la portaveu de la
cita circense de la Bisbal d’Em-
pordà, Eva Gasull. 

A causa del mal temps, bona
part dels trenta espectacles pre-
vistos per diumenge es van haver
d’anul·lar. Alguns d'ells, però, es
van poder portar a terme gràcies a
la complicitat dels artistes que
van ajustar els seus números cir-
censes a espais coberts perquè
els espectacles es poguessin cele-
brar.

«Hem d’agrair tant la fidelitat del

públic com la complicitat que
hem trobat en els artistes, que
han adaptat els seus espectacles
perquè es poguessin veure», afir-
mava Gasull. 

El teatre El Mundial de la Bisbal

va acollir ahir al vespre bona part
dels espectacles programats i van
poder ser vistos en una versió re-
duïda i d’estil cabareter. 

Més enllà del balanç quantita-
tiu, l’organització de la fira bai-

xempordanesa explica que els tres
dies del festival s'han tancat amb
una valoració molt positiva dels as-
sistents, que han destacat la qua-
litat i varietat de les propostes
programades, amb més de setan-

ta espectacles i que ha comptat
amb la participació d’una qua-
rantena de companyies catalanes
i internacionals. 

D'entre tots els espectacles que
s'han pogut veure aquests dies, Ga-
sull destaca especialment l'actua-
ció «molt emocionant» de la com-
panyia tarragonina Teatre de Ga-
nyotes, integrada per persones
amb diversitat funcional –disca-
pacitats psíqiques–, que van sor-
prendre els espectadors amb la
seva proposta 3/4 de circ.

Entre els espectacles més im-
pressionants d’aquesta edició tam-
bé hi ha la participació del fu-
nambulista Aurel Rouages, que
va travessar la plaça del Castell ca-
minant per un cable situat a 15 me-
tres d’altura o la de la companyia
gironina Estampades, amb un nú-
mero de dansa aèria creat ex pro-
fesso per despenjar-se del campa-
nar de l’església de la Pietat.

Vintè aniversari 
La fira es va tancar ahir i per això,
tot i que Gasull assegura que «ja
van sortint idees per celebrar el
vintè aniversari l’any que ve», en-
cara és massa aviat per avançar res
de la commemoració. 
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La Fira del Circ al Carrer de la Bisbal
tanca amb prop de 30.000 espectadors
La pluja va aigualir el darrer dels tres dies que la capital del Baix Empordà ha dedicat als espectacles circenses 

Un dels espectacles que es van poder veure ahir al matí als carrers de la Bisbal d’Empordà. 
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L'actor Álex Angulo va morir
ahir a Fuenmayor (La Rioja) en un
accident de trànsit. Va estar no-
minat en tres ocasions al Goya i va
treballar en nombroses pel·lícules
amb directors com Almodóvar,
Álex de la Iglesia o Iciar Bollaín, així
com en sèries de televisió.

Les seves tres nominacions al
Goya van ser com a actor principal
per El día de la bestia (Álex de la
Iglesia) i dues al millor actor de re-
partiment a El Gran Vázquez,
d’Óskar Aibar, i Muertos de risa,

també d’Álex de la Iglesia.
Nascut a Erandio, Bilbao, el 12

d'abril de 1953, va estudiar Ma-
gisteri i després va exercir com a
mestre, però als 23 anys va deixar
la docència per la interpretació.

Durant vint anys va treballar a la
companyia de teatre independent
de Bilbao Karraka, amb la qual va
recórrer Euskadi, i després de re-
alitzar petits papers en pel·lícules
com La fuga de Segovia (1981)
d'Imanol Uribe; Todo por la pasta
(1990) d'Enrique Urbizu; El rey
pasmado (1991); Mirindas asesinas
(1991) i nombrosos curts, va aban-
donar la companyia en ser con-
tractat per De la Iglesia per treba-
llar a Acción Mutante (1993).

Des de llavors, Angulo es va
convertir en un dels actors se-
cundaris més coneguts, amb les

pel·lícules Entretiempo (1992); Los
peores años de nuestra vida (1994);
Así en el cielo como en la tierra
(1995) o Los años bárbaros (1998),
per exemple.

Va protagonitzar la reeixida
pel·lícula d'Álex de la Iglesia, El día
de la bestia (1995), paper pel qual
va ser candidat el 1996 al Goya a la
Millor Interpretació Masculina i va
obtenir el Premi Ondas al 1996.

Posteriorment, va sortir en films
com ¡Hola! ¿Estás sola? d'Iciar Bo-
llaín (1996) o Carne Trémula de Pe-
dro Almodovar (1997).

Paral·lelament va treballar en
teatre en obres com A bocados de
Maxi Rodríguez, i va actuar en
moltes sèries de televisió com Vi-
llarriba y Villabajo (1994) i Perio-
distas (1997-1999), on interpre-
tava en Blas, un redactor veterà.

L’any 2007 va ser candidat al
premi Ariel mexicà al millor actor
secundari per El laberinto del fau-
no, del director mexicà Guillermo
del Toro. 

Angulo va treballar després en
films com Fuga de cerebros (2009),
de Fernando González Molina; o
Imago Mortis (2009), de Stefano
Bessoni.

Al setembre de 2010 va rebre el
premi de Cinema Basc, un home-
natge «per la seva llarga trajectò-
ria professional» al Festival inter-
nacional de Sant Sebastià.

Al començament de 2012 l'ac-
tor basc va tornar a televisió amb
Toledo, cruce de destinos, una sè-
rie ambientada en l'edat mitjana
de la península Ibèrica. 

Els seus últims treballs en cine-
ma són A escondidas (2014), de Mi-

kel Rueda, i Zipi y Zape y el club de
la canica (2013), d’Oskar Santos, a
més de la sèrie de televisió Gran
Reserva. El origen, ambientada a La
Rioja. 
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Nominat a tres premis
Goya, se’l recordarà per
papers com el protagonista
d’«El día de la bestia»



Mor l’actor Álex Angulo en un accident

L’actor basc Álex Angulo. 
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