
Platja d’Aro ha programat la que serà
la segona edició de Xalaro per al cap
de setmana del 20 i 21 de juny. es
tracta d’un festival –el primer de la
Costa Brava– dedicat al públic fa-
miliar amb espectacles de música,
clown i animació de carrer. Simul-
tàniament, també repeteix la fira de
mostres amb les darreres tendències
en el món dels productes, serveis i
ofertes de vacances per a les famí-
lies (www.xalaro.cat).Després del
seu naixement  l’any passat, les prin-
cipals novetats d’aquest 2015 són la
gratuïtat de tots els espectacles, els
espais a l’aire lliure com a escenari
únic de totes les actuacions, i la in-
corporació de les primeres compa-
nyies internacionals al festival. 

23 actuacions
el festival manté l’ambició en la
programació amb 23 actuacions
de 17 companyies i artistes en me-
nys 36 hores, i presenta com a caps
de cartell The gramophone All-
stars Big Band, Pep Plaza, Heavy per
Xics o Pepa Plana i Toti Toronell, en-
tre d’altres. La programació d’es-
pectacles combina diverses tècni-
ques i modalitats que es reparteixen
arreu de la vila amb sis escenaris (i
diversos espectacles itinerants), en-
guany tots a l’aire lliure, i amb una
major concentració en el centre de
Platja d’Aro i a l’entorn del Passeig
marítim. A més, quan la proposta
ho requereix,  s’ofereix servei gratuït
de seients per al públic (no nume-
rats). 

Amés, els  socis del Club Super3
de Televisió de Catalunya obtindran
un obsequi -la gorra oficial del fes-
tival- mostrant el seu carnet a l’Ofi-
cina de Turisme de Platja d’Aro o als
punts d’informació oficials. Pel que
fa a la fira de mostres, l’accés  és lliu-
re durant els dos dies (16-22 h), i en-
guany es trasllada també a l’exterior

del Palau d’esports i Congressos, just
al seu davant, a la plaça del mil·le-
nari de Platja d’Aro, per guanyar en
visibilitat i accessibilitat.  

Animació de carrer
Pel que fa a les propostes d’anima-
ció de carrer i de caràcter itinerant
hi actuen Txo Titelles amb evaristo
& Cia., La Dinamo amb Music On
Cycles; i Cia. Campi Qui Pugui amb
Rats. La música pren protagonisme
de la mà de Heavy per Xics i The
gramophone Allstars Big Band
amb l’espectacle Jazzmaica (quin-
ze intèrprets sobre l’escenari fusio-
nen la música afroamericana dels
seixanta i els ritmes jamaicans). 

L’humor per a totes les edats
també estarà present de la mà del te-
levisiu Pep Plaza, així com la inno-
vadora proposta de Bandart, Dan-
cing graffiti. el circ i el clown són un
dels pals del paller de Xalaro amb set
espectacles. Del primer àmbit, hi ac-
tuen Circ Los amb Cabarè Paròdia;
Fekat Circus & Slum Drummers
amb Fusion Tour 2015 i Bot Project
amb Collage.  el clown pren prota-
gonisme amb l’actuació conjunta de
dos grans intèrprets de casa nostra,
Pepa Plana i Toti Toronell a Despis-
tats; la participació dels italians
Teatro necessario amb Nuova Bar-
beria Carloni; i del català jam amb
El Mêtre, una proposta gestual que
ha viatjat per tot europa. enguany
es potencia especialment  l’espai
urbà i la participació popular com
un dels eixos del festival, gràcies a
quatre propostes que conviden a la
interacció del públic fruit de la pre-
sència la festival de la Cia. itinerària
amb Titeretú;  Flostis amb Flostis Lú-
dics; i  Cia. David Berga amb Auto-
matàrium.   L’epíleg final de la mos-
tra és el gran castell de focs artificials
a la platja gran (Cavall Bernat) per
commemorar la nit de Sant joan i
donar la benvinguda a l’estiu (di-
marts 23 de juny).     
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The Gramophone Allstars en un concert a l’Auditori de Girona.  
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