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A DOBLAR-HO TOT El primer festival de circ de la Catalunya Central va néixer l’agost passat a Collsuspina amb
una programació que es va encetar el dissabte i es va cloure el diumenge al migdia. L’èxit, artístic i de públic, ha
permès doblar les subvencions, així que en el segon any l’oferta serà més àmplia i també s’esperen més espectadors

4

Assumpta Pérez

CRUA REALITAT
AMB PODEROSA
INTERPRETACIÓ

DONA NO REEDUCABLE
� LLOC:  Sala Gran del teatre Kursaal
(Manresa) � DIA:  20 de maig. Text:
Stefano Massini. Direcció: Lluís Pasqual.

Intèrpret: Míriam Iscla.

n relat diàfan i contun-
dent. No és cruel, és la
crua realitat d’una his-

tòria amb la poderosa interpreta-
ció de Míriam Iscla. Dona no re-
educable es va veure divendres a la
Sala Gran del teatre Kursaal de
Manresa. És un text del dramaturg
italià Stefano Massini dirigit per
Lluís Pasqual que narra en primera
persona la història d’Anna Polit-
kósvskaia, periodista russa assas-
sinada el 2006 per la seva vital i
dura oposició al posicionament rus
en el conflicte txetxè.

Una crònica teatralitzada situa
l’espectador des de la primera ve-
gada que la periodista arriba a
Txetxènia fins al moment del seu
assassinat. La barbàrie vista, vis-
cuda i relatada per Politkóvskaia,
l’extrema duresa i la superació in-
imaginable de la crueltat, l’extrema
adversitat dels fets, tant els que la
periodista va veure com els que va
patir en la pròpia pell i, en tot
moment, la mostra de la força i el
vigor que pot arribar a prendre la
paraula escrita. Va prendre partit
en l’alliberament d’ostatges en l’o-
cupació terrorista del teatre Du-
brovka de Moscou l’any 2002, així
com en la crisi d’ostatges a l’esco-
la de Beslan l’any 2004, entre un
llarguíssim etcètera de situacions.
I la lletra escrita de la periodista ter-
roritzava el govern rus mentre la
comunitat internacional només
seguia, impotent, els articles.

Un text contundent i sense cap
tipus de concessió, la mínima però
efectiva expressió i disposició es-
cènica emfatitza encara més el
contingut, discurs i objectiu del
monòleg, amb una Míriam Iscla
senzillament superba. L’actriu es
posa al servei del text amb natu-
ralitat, sense estrafer la interpre-
tació, ja que, per damunt de tot, el
que compta és la història i els fets
que es relaten. Els moments més
dramàtics i impactants, l’actriu els
cedeix en tot moment a la força i
vigor de la paraula. Tot i els vigo-
rosos aplaudiments, un silenci
pesant planava sobre la platea del
teatre. El muntatge havia fet el
seu impactant i no efímer efecte.
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El GiraCirc de Collsuspina, el pri-
mer festival de circ de la Catalunya
Central, va aconseguir atraure
1.500 espectadors en la seva pri-
mera edició. L’objectiu dels orga-
nitzadors, l’Ajuntament i l’asso-
ciació Desperta Espurnes, és do-
blar aquesta xifra en la segona
edició, que se celebrarà del 19 al 21
d’agost. De cara a aconseguir-ho,
l’aposta ha estat transformar un
festival d’un dia i mig en un festi-
val de tres dies i oferir una pro-
gramació molt més àmplia, amb
una gran varietat de disciplines de
circ a càrrec de companyies cata-
lanes i artistes colombians. La
clau per poder-ho tirar endavant
ha estat l’increment de l’aportació
de la Diputació de Barcelona, que
passa de 3.000 a 6.000 euros, des-
taca Xavier Vinuesa, de Desperta
Espurnes.

Pel que fa a la programació,
que ja s’ha començat a donar a co-
nèixer, destaquen l’experiència de
Karoli L’home bala; els muntatges
amb molt de rodatge de Circ Los
i Pessic de circ i la presentació de
La Bella Tour, segons destaca el di-
rector artístic, Moi Jordana, artis-
ta sallentí que ara resideix a Moià
i que també és membre de Des-
perta Espurnes. Jordana també
presenta espectacle al GiraCirc:
The Vals Paper.

La programació començarà di-
vendres al vespre amb una gala en
la qual ja hi ha confirmats Alba Co-
mella amb un número de corda,
un número de trapezi doble i Dule,
un malabarista serbi. La nit de
divendres inclourà un espectacle
de cabaret burlesque, Reina de

Reinas, destinat a públic adult, a
càrrec de la companyia colom-
biana Capela Cabaret.

L’actuació de dissabte al migdia
serà Sidecar, de Pessic de circ;
mentre que a la tarda hi haurà una
successió de propostes: les acro-
bàcies i trapezi doble dels Chi-
fleurs, The Vals Paper i, com a co-
lofó, Cabaré Paròdia de Circ Los.
A més, amb la nit arribarà l’es-
pectacle de llum i foc d’Improvis-
tos Krusty Show. 

De cara a diumenge, l’especta-
cle de migdia anirà a càrrec de La
Bella Tour; i la tarda s’ha reservat

per a Karoli L’home bala. Clourà el
festival el colombià Monte amb el
xou de clown i circ C’est la vie.

Dos espais de joc
Les jornades de dissabte i di-
umenge oferiran dos espais de
joc, un per a infants de 0 a 3 anys,
amb jocs de fusta a càrrec de Pá-
jaro Carpintero del Moianès; i un
taller de circ per a nens i nenes més
grans amb trapezi, malabars, cor-
da... Seran les úniques activitats de
pagament, que es gestionaran a
través d’unes polseres que es po-
dran comprar al mateix lloc o bé

prèviament a través de giracirc.cat.
Les polseres i marxandatge com
samarretes es posaran a la venda
a partir del juny. Les polseres val-
dran 3 euros per cada jornada, i 5
euros pels dos dies.

La música també és una de les
apostes. Repetiran Diversions als
vermuts musicals, la nit de dissabte
es clourà amb els maresmencs
Pachawa Sound i tancarà les vet-
llades DJ Kurutsa. A més, al Gira-
Circ hi tornarà a haver el cafè del
circ, l’espai d’acampada, la fira
d’artesans i s’ampliarà a mitja dot-
zena el nombre de food trucks.
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El GiraCirc de Collsuspina oferirà tres
dies de programació en la segona edició

Del 19 al 21 d’agost actuaran, entre d’altres, Karoli L’home roda, Circ Los, Pessic de Circ i La Bella Tour

Actuació del pallasso olonenc Albert Vinyes en la primera edició, que va atraure 1.500 espectadors

ARXIU/SALVADOR REDÓ

PESSIC DE CIRC
Espectacle sobre un «Sidecar»

La companyia, formada per
Xavier Arcos i Marcela Caraba-

llo, presenta una història amb un
muntatge de circ contemporani so-
bre una moto amb sidecar.
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CIRC LOS
El comiat de «Cabaré Paròdia»

Igor Leonardo Buzato, Rosa M.
Peláez Ríos i Boris Ribas estan

acomiadant aquest espectacle en
format cabaret que combina diverses
tècniques de circ amb humor.
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LA BELLA TOUR
De pallassos i acrobàcies 

Roi Borrallas i Guillermo Aran-
zana estrenen companyia i es-

pectacle, que comparteixen nom. El
xou, que està en plena gira, és prota-
gonitzat per dos pallassos acròbates.
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KAROLI L’HOME RODA
El més difícil... sobre rodes

Ramon Muñoz és Karoli, hàbil
combinador d’humor i rodes.

Amb 25 anys d’experiència, es des-
plaça dins d’una sola roda amb motor
i presenta tota mena d’estris.
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PROPOSTES DEL CARTELL


