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ESPECTACLES

La Companyia de Circ «eia» porta el seu 
segon espectacle «inTarsi» a La Vela
Els autors de «Capas» van estrenar amb plens de públic al Mercat de les Flors

El 16 d'abril es 
presentava La Vela 
de L’Estruch amb una 
gran festa i moltes 
companyies però 
aquest divendres 
s’estrena com a 
escenari de circ 
estable. A les 21h. 
arriba inTarsi, el segon 
i elogiat muntatge 
de la Companyia de 
Circ «eia», estrenat 
recentment al Mercat 
de les Flors.

CARLES CASCÓN

Capas va causar tanta sen
sació -va guanyar els premis 
Ciutat de Barcelona de Circ 
I el Zirkolika al Milllor Espec
tacle de Circ de Sala- que hi 
havia moltes ganes de veure 
la segona creació de la Com
panyia de Circ «eia».

Fabrizio Giannini admet 
certa pressió però que al final 
«no ens ha afectat». «La gent 
i els professionals esperaven 
a veure què fariem després de 
Capas, que va tenir molt èxit i 
ha creat una mica d’expectati
ves», reconeix.

L’espera ha tingut el seu 
premi, ja que inTarsi es va 
estrenar l'abril amb funcions 
plenes i excel·lent acollida al 
Mercat de les Flors i, després

Concert d’El 
Petit de Cal Eril 
per presentar 
l’Embassa’t

REDACCIÓ

La gira d'El Petit de Cal Eril 
amb el seu celebrat cinquè 
disc, La força, fa parada aquest 
divendres a Sabadell amb un 
concert exclusiu al Mirador 
del Museu del Gas (20h; 10 
euros). És, de fet, la presenta
ció del festival Embassa’t, que 
arriba a la vuitena edició del 9 
al 12 de juny.

Amb nous temes com El cap, 
El senyal o El cor, el singular 
músic de Guissona (de nom

referència a un «entramat o 
enllaçat».

La Companyia de Circ «eia» 
sorprèn novament, en defini
tiva, amb «un circ en continu 
moviment, un espectacle refle
xiu i visceral, una invitació

BEN HOPOFR

Quatre acròbates creuen històries en moviment a «inTarsi», de La Companyia de Circ «eia»

de passar pel festival Tra
pezi de Reus, Sabadell l’acull 
aquest divendres (21h; 10 
euros) a La Vela de L’Estruch.

«Ho han deixat molt bonic»
Mentre muntaven allà, ahir a la 
tarda, Giannini recordava que 
ja havien estat en aquest circ 
quan era a Vilanova i que és 
«un gust» poder tornar-hi ara a 
Sabadell. «És una recuperació 
d'un circ molt important i ho 
han deixat molt bonic», valo
rava.

Aquí van fer l'any passat una 
de les residències de creació

d'inTarsi, on una de les sin
gularitats és el tracte que rep 
l'escenografia, element dra- 
matúrgic que esdevé un perso
natge més.

Són quatre acròbates que 
en un pas endavant en 
seva investigació del movi 
ment acrobàtic i coreogràfic 
combinen tècniques com 
bàscula, el minitramp, el pal 
xinès, la banquina o els portés 
acrobàtics.

Sobre una pista formada per 
13 peces d'un tangram que 
es va construint I canviant, 
els personatges protagonitzen

la

la

-històries que s'enllacen», com 
una metàfora de la recerca 
d'«encaixar-nos nosaltres 
mateixos», apunta Giannini. És 
també «una reflexió sobre la 
solitud, en sentit positiu, de la 
riquesa individual dins la col- 
lectivitat». D'aquí el títol del 
muntatge, que en italià és una 
peça de mercateria i també fa

Fabrizio Giannini:
«És un gust veure 

la recuperació d’un 
circ com aquest»

a compartir una experiència 
humana, a mirar les coses des 
d’un altra perspectiva».

Jazz i circ a l’EstruchBar
La jornada de divendres a L'Es- 
truch, la Fàbrica de Creació de 
les Arts en viu municipal del 
carrer Sant Isidre, es completa 
amb actuacions al bar.

Hi haurà càpsules de circ 
a càrrec de Lola Galeote - 
breus passis a les 20.30, 22 i 
22.30h- i a les 22 h el concert 
del jove grup Jazz Ta Bé. que 
ja presenta temes propis amb 
Sebi López (bateria), Lluís Bor 
rell (baix). Quim Mòdol (teclats) 
Albert Sandoval (saxo) ■
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19 de maig farda de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 eliminatòries 
al Casal Pere Quart

120 de maig 10 a 1 i de 2/4 de 5 a 7 eliminatòries 
de Corda al Casal Pere Quart

121 de maig de 10 a 12 Final de Guitarra 
al Casal Pere Quart

122 de maig de 9'30 a 13'30 Final de Corda 
i lliurament de premis al Teatre Principal

El Petit de Cal Eril ha editat «La força» amb Bankrobber

real Joan Pons, i vell conegut 
de l’Embassa’t) fa un pas més 
per parlar de coses que no es 
poden ni dir ni veure, tot transi
tant per paisatges dolçament 
fantasmagòrics, alhora con

fortables i inquietants. Sense 
altres referents que les perso
nes i la natura, el disc és ple 
de misteri, entre els detalls 
mínims i altres moments més 
rítmics o psicodèlics ■
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