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La festa grossa dels animals escènics

destaca: “El cantautor El Niño de 
Elche, una meravella que fa l’Albert 
Quesada a manera de reflexió des 
del llenguatge contemporani sobre 
el flamenc, i el fragment de l’espec-
tacle que Loscorderos.sc presenta-
ran a Temporada Alta”. Dissabte a la 
nit, com a final de festa, prepararan 
una paella valenciana (reserva prè-
via) a l’era del Mas. 

Model de confluència d’artistes 
La companyia Mal Pelo va passar 
els seus primers anys de vida sobre 
els escenaris trepitjant centres de 
creació del nord d’Europa, els Es-
tats Units i Sud-amèrica, i es van 
fixar en el potencial de la conflu-
ència d’artistes, la seva activitat i 
la seva formació. Arran de l’expe-

riència, van decidir implantar el 
model a Catalunya i van ser pio-
ners del format pel que fa a les 
arts escèniques.  

24 companyies a l’any 
Des de llavors, L’Animal a l’Es-
quena s’ha convertit en un centre 
de referència per a les arts escè-
niques, i hi passen unes 24 com-
panyies cada any. Des del 2002 
està adherit a projectes de xarxa 
internacionals. Hi han fet estada 
creativa reconeguts artistes com 
Sol Picó o joves creadors de tea-
tre, dansa i arts visuals. L’entra-
da al festival BHUM val 8 euros 
per als adults i 5 euros per als me-
nors de 12 anys. Més informació 
a: www.lanimal.org.e

Un projecte de Jordi Galí que es va gestar a L’Animal a l’Esquena. JORDI BOVER

L’Animal a l’Esquena de Celrà mostra al festival BHUM! la seva creativitat

ARTS ESCÈNIQUES

El Mas Espolla de Celrà és des de 
l’any 1996 la seu de L’Animal a l’Es-
quena, un centre de creació i for-
mació en arts escèniques que acull 
una vintena de residències creati-
ves cada temporada. Un cop a l’any 
obren les portes del Mas i mostren 
els fruits dels treballs dels seus cre-
adors al festival BHUM!, que en-
guany se celebra els dies 2 i 3 d’oc-
tubre. La quinzena d’espectacles i 
performances que s’hi podran veu-
re formen part del programa del 
festival Temporada Alta. 

Eduard Teixidor, ballarí i mem-
bre de l’equip de L’Animal a l’Es-
quena, explica que el BHUM! és una 
gran festa de presentació del centre 
(també seu de la companyia de dan-
sa Mal Pelo) que aquest any per pri-
mera vegada “baixarà al poble”, a 
Celrà, on avui faran tres activitats 
especials. Al programa d’enguany hi 
tindrà un paper especial la recone-
guda companyia franco-catalana 
Baró d’Evel Cirk Cie, que han fet re-
sidències al Mas diverses vegades. 
“Han treballat una proposta especi-
al per al BHUM!, on presentaran els 
artistes convidats i aniran interca-
lant els seus números de circ i dan-
sa. També recuperem l’Àngels Mar-
garit, que feia molts anys que no ve-
nia i ens fa molta il·lusió que torni 
amb l’espectacle Altres capricis, que 
compta amb altres grans ballarins 
de la seva generació: Andrés Cor-
chero, Pep Ramis, Maria Muñoz i 
Jordi Casanovas”. Teixidor també 
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Atletisme i solidaritat s’agermana-
ran aquest cap de setmana a Pala-
frugell en la tercera edició de l’On-
cotrail, una prova nascuda per re-
captar fons per millorar les condici-
ons de vida dels malalts de càncer i 
els seus familiars. Cadascun dels 78 
equips inscrits a la cursa, formats 
per entre sis i vuit persones, ha do-
nat un mínim de 1.000 euros a la 
Fundació Oncolliga Girona. Els at-
letes, que hauran de recórrer 100 
quilòmetres en un temps màxim de 
30 hores, sortiran demà a les nou 
del matí de la plaça Nova de Palafru-
gell i després de completar un recor-
regut circular arribaran a l’IES Baix 
Empordà, on a partir de mitjanit hi 
haurà música amb Under Rabbit i 
Kostaldean. 

Prop de 200 voluntaris 
Els participants de la prova rebran el 
suport d’uns 200 voluntaris i passa-
ran per deu punts d’avituallament: 
platja del Castell, Llafranc, Puig Son 
Rich, Sa Riera, Pals, Mas Serra, Mas 
Plaja, el km 7 de la carretera de la 
Ganga, Fitor i Vall-llobrega. Les ba-
ses de la cursa assenyalen que en tot 
moment hi ha d’haver com a mínim 
quatre integrants de l’equip en mar-
xa. La prova no és competitiva, pe-
rò hi participaran uns quants corre-
dors d’elit, com per exemple els ger-
mans Tina i Toti Bes o Eugènia Mi-
ró. En l’edició de l’any passat es van 
recaptar 63.000 euros.e
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Qualitat 
Temporada 
Alta incorpora 
una quinzena 
d’espectacles 
del BHUM!


