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ENTRADA GRATUÏTA l’associació desperta espurnes i el malabarista Moi Jordana van rebre l’encàrrec de
l’ajuntament de collsuspina d’encarregar-se del vessant artístic del Giracirc. una de les peticions que van fer és
que tota l’oferta fos gratis, perquè volen que el festival sigui «popular». esperen rebre la visita d’unes 800 persones
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«El Moianès desperta, neix el Gi-
racirc» és el lema amb el qual es
promociona el primer festival de
circ de la Catalunya Central, que ha
creat Collsuspina, un petit poble
amb només 350 habitants, i que
s’estrenarà el cap de setmana del
22 i 23 d’agost amb l’oferta d’una
quinzena d’activitats completa-
ment gratuïtes. L’objectiu de l’A-
juntament, tal com va destacar
ahir en la presentació l’alcalde,
Oriol Batlló, és oferir «un projecte
propi pel qual el municipi pugui
ser reconegut», i per això s’ha de-
cidit explotar «l’ampli sector de
gent molt activa a nivell cultural»
que té Collsuspina.

Per tal de posar Collsuspina al
mapa, l’Ajuntament va contactar
amb l’associació Desperta Espur-
nes, que des de fa nou anys treba-
lla des del municipi del Moianès
per realitzar muntatges i tallers ar-
tístics per a escoles i entitats socials
i culturals. Desperta Espurnes ja
estan vinculats al món del circ i,
per exemple, un dels seus mem-
bres és el sallentí Moi Jordana,
que ara resideix a Moià, i que s’ha
encarregat de la direcció artística
del nou festival. Xavier Vinuesa, co-
fundador de l’associació, destaca
que el festival també és una pro-
posta «molt interessant» per donar
un aparador «al circ, que és l’art
més pobre de les arts escèniques».
Les expectatives són altes, per-
què el seu punt de referència és la
Fira Trapezi de Reus. Per a la pri-
mera edició, l’organització espera
la visita d’unes 800 persones.

La programació per als dos dies
del Giracirc combinarà grans i pe-
tits espectacles circenses. Les qua-
tre grans propostes són el mun-
tatge itinerant L’home bala, del
clown de Santa Maria d’Oló Albert
Vinyes; els malabars de la Cia Sal-
toka; l’espectacle de trapezi de la
Cia CapiCua (amb la manresana
Sira Bover); i la proposta de caba-
ret de la Cia Arritmados. Es podran
veure a la plaça de l’Ajuntament o
bé a l’escenari central del festival,
situat a la plaça Major.

El Cafè del Circ serà l’espai que
acollirà les propostes de més pe-
tit format. Com el Mag Crac, de Vi-
lassar de Mar; el cantautor Xavi
Alias, que presentarà el disc set de

la Balena; i el grup format per a l’o-
casió Di-versions per Txevi Cle-
mente, Bernat Torras i Judith Folch.
Al Cafè del Circ també es podrà
veure l’exposició La revolució del

riure, de Pallassos sense Fronteres,
a càrrec del fotògraf Samuel Ro-
dríguez, del Pont de Vilomara.
L’organització s’ha marcat que en
cada edició hi hagi en la progra-
mació un artista del territori (Albert
Vinyes en aquesta primera cita) i
es doni l’oportunitat a un membre
de l’associació Desperta Espur-
nes (Mag Crac en aquest cas).

L’oferta s’arrodonirà, en la nit del
dissabte, amb un concert de gran
format, a càrrec del grup Un Gos
Robant, del Maresme, que in-
clourà números de circ (mala-
bars, aeris, trapezi...) a càrrec d’a-
lumnes de l’associació de circ La
Crica de Manresa.

El Giracirc, a banda d’implicar
els sis restaurants i quatre allotja-
ments del municipi en el projecte,
oferirà zona d’acampada gratis.
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Collsuspina crea el primer festival 
de circ de la Catalunya Central

El petit poble moianès es vol posicionar amb una oferta singular, que estrenarà el 22 i 23 d’agost

Xavier Vinuesa (a dalt), Oriol Batlló (a l’esquerra) i Moi Jordana (a la dreta)

MAR MARTÍ/ACN

ALBERT VINYES
«L’home bala» d’Oló

El clown d’Oló va fer néixer
l’espectacle en un muntatge

de la companyia Gog i Magog el
1991. Està en contínua evolució, ja
que s’alimenta de l’espai i del públic.
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PROPOSTES EN CARTELL

CIA. SALTOKA
Malabars forjats al Japó

El malabarista Asier Garnatxo,
que ha actuat a Nou Barris 

i al Circ Cric i ha girat per Itàlia, va do-
nar forma al muntatge Kompass en
una estada de tres anys al Japó.
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CIA CAPICUCA
Poesia en un trapezi

Entredos, premiat a l’Off de
Calle de Saragossa, fusiona en

un món màgic el teatre gestual, el
circ, la dansa... A la companyia hi tre-
balla la manresana Sira Bover.
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CIA ARRITMADOS
Espectacle de cabaret

Julia Martínez i Héctor Rodrí-
guez, d’Alacant, presentaran

l’espectacle Repartiendo Amor, en el
qual hi ha acrobàcies a duo, equili-
bris, malabars, acrodansa, música...
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La primera edició del Giracirc ar-
renca amb un pressupost de 6.000
euros, que gairebé tot es destina a
pagar els artistes. L’Ajuntament de
Collsuspina aporta 5.000 euros, en-
tre recursos propis (60%) i un ajut de
la Diputació (40%). El finançament
es preveu acabar de cobrir amb la
gestió del bar del festival.

6.000 €
LA XIFRA

Toni Mata i Riu BARCELONA

la distància
entre
dos punts

PENSO EN YU
Direcció: Imma Colomer. Autora: Caro-

le Fréchette. Intèrprets: Fina Rius, Pep
Ferrer i Mar Ulldemolins. Sala Beckett. c.
de l’Alegre de Dalt, 55. Barcelona. Fins
al 26 de juliol. De dimarts a dissabte, a
les 21.30 h; diumenges, a les 18.30 h.
Preu: 20 euros. Durada: 90 min. Espec-
tacle del Festival Grec de Barcelona.
www.salabeckett.cat.

eria massa fàcil conside-
rar que la diferència entre
les nostres democràcies i

les dictadures com la xinesa és que 
l’escarni a l’autoritat es castiga en
un cas amb 3.000 euros de multa
i amb 17 anys de reclusió en l’altra.
Massa simple, però temptador.
Els ulls de la dramaturga quebe-
quesa Carole Fréchette es van ob-
rir com plats quan, el 23 de febrer
del 2006, va llegir al diari la notícia
de l’alliberament del periodista
Yu Dongyue després de complir la
condemna esmentada. El delicte
va ser llençar pintura sobre el re-
trat gegant de Mao durant els fets
de la plaça de Tiananmen del
maig del 1989. L’estupefacció va
dur l’autora a crear l’obra de teatre
que durant el Grec s’està repre-
sentant a la Sala Beckett, Je pense
à Yu (Penso en Yu).

El muntatge que dirigeix Imma
Colomer parteix de la pròpia ex-
periència de Fréchette tot i que el
personatge de la Madeleine expe-
rimenta una obsessió per recopi-
lar informació sobre el tema que la
desmarca progressivament de la
vivència de l’escriptora. Enclaus-
trada al seu pis, amb temperatures
sota zero, la fixació la fa deixar de
banda les obligacions laborals i
complica la relació amb dues per-
sones que entren a la seva vida: un
veí amb un problema personal
greu i una noia xinesa que vol
aprendre francès.

L’esplèndida escenografia de
Max Glaenzel es converteix en el
territori clos d’un conjunt de dra-
mes que conviuen amb l’imaginari
de la dissort de Dongyue, a qui els
maltractaments carceraris van dei-
xar en molt mal estat. En l’obra, dia
a dia, es manifesta el contrast en-
tre la proximitat de les ferides in-
teriors de cadascun dels individus
i la distància amb una tragèdia que
posa en qüestió algunes certeses
dels veïns demòcrates d’aquell in-
fortunat represaliat.

S



TEATRE CRÍTICA


