
La Vela acomiada la temporada de circ
Aquest divendres, amb el premiat espectacle «Acrometria» de la cia. PSiRC

Guanyadora del Premi 
Zirkòlika 2012 a la 
Millor companyia 
novell i Premi FAD 
2013 «Aplaudiment a 
la creació emergent», 
la cia. PSiRC arriba 
aquest divendres 
(21 h; 10 euros) a 
La Vela de L’Estruch 
amb Acrometria. És el 
segon espectacle de la 
temporada estable de 
la renovada carpa.

c. c.

La Cia PSiRC va néixer el 
2011, està integrada per 
Wanja Kahlert, Adrià Montaña 
i Anna Pascual Fernández i 
aposta per espectacles de circ 
de creació pròpia. Ara dóna un 
pas important endavant amb 
la seva primera proposta de 
de gran format, després d'an
teriors peces de breu durada 
com 3, LAB i Deixar-se anar.

Acrometria, que s'endinsa 
en «un triangle emocional a 
través de la metàfora i l'abs
tracció», pensat per arribar a 
tot tipus de públic arreu del 
món, és el segon espectacle
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Dissabte passat L’Estmch va acollir el setè «Hack & Art Day»

-I l'últim de la temporada- pro
gramat a La Vela de L'Estruch, 
la carpa de 400 localitats i 24 
metres de diàmetre que es va 
inaugurar l'abril, ja restaurada, 
al pati de L'Estruch (Sant Isi
dre, 140). Amb el suport de la 
Generalitat i l’Associació de 
Professionals del Circ de Cata
lunya, l’equipament municipal 
dedicat a la creació i produc
ció reforça així el seu paper de 
dinamitzador de les arts del 
circ.

Els de la cia PSiRC estan 
especialitzats en tècniques 
com acrobàcies a terra, ver
ticals, portor de mans, perxa 
xinesa, trampolí i també en

teatre i dansa. Amb Acrome- 
tria, estrenat el 2013, han 
passat pel festival Trapezi de 
Reus, el TAC de Valladolid, 
la Fira de Tàrrega, el Festival 
Mirabiglia (Fossano), el Kultur- 
boerse de Freiburg (Alemanya), 
o el Festival d'Avignon,entre 
d’altres. Compten amb el 
suport de Process()s i l'Eurore- 
gió Pirineus-Mediterrània i Circ 
en Transhumancia.

Les entrades es venen on 
line a www.lestruch.cat i a 
l'enllaç de www.sabadell.cat, 
a la taquilla del Principal i el 
mateix dia a L'Estruch, que ha 
difós una promoció d'entrades 
al 50 per cent ■

Matusalem reuneix 
músics dels Nómadas i 
els Watusi a la CavaUrpí
L’encapçalen Felip Girbau i Frank Garcia

C. C.

Frank Garcia, fundador del 
grup musical Los Watusi i 
excomponent de Los Nóma
das, i Felip Girbau, excompo
nent de Los Watusi i l’últim 
membre de Los Nómadas, fa 
47 anys que no toquen junts.

I aquest divendres (22h) 
es reuneixen altre cop a la 
CavaUrpí amb un doble con
cert, de fet, i que més enllà del 
bany nostàlgic serà tota una 
descàrrega d’energia rockera.

«Farem soroll!», avisa Felip Gir
bau, amb l'energia al cos.

Ell i el Frank encapçalen la 
banda Matusalem, un «grup 
obert" que els acompanyarà 
amb formacions variables a 
partir d’ara. A més, una reunió 
actualitzada de Los Nómadas 
completarà el cartell musical. 
Aquests tocaran versions de 
grups de pop i rock -Super- 
tramp, Pink Floyd...- traduï
des al català. El repertori de 
Matusalem passa pels Led 
Zeppelin, AC/DC, Gary Moore,

L’actual formació dels Nómadas

Deep Purple...
Aquesta cita al cicle de la 

CavaUrpí estava prevista pel 
passat 23 d’abril però es va 
haver de posposar per indis
posició d’un dels components. 

Coetanis dels Sírex o els

Mustang, els Watusi i els 
Nómadas van ser tota una 
revolució rockera a finals dels 
anys seixanta a Sabadell. Amb 
uns pocs anys d'intensos con
certs -molt recordats són els 
de La Faràndula, com aquelles

J
Felip Girbau i Frank Garcia

salvatges matinals- el 1969 
els músics dels Nómadas 
van formar un altre grup a Tor
tosa, Cimarrón, i es va quedar 
només Felip Girbau amb el 
nom. Ells i els Watusi tenen 
corda per estona ■


