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El Festival del Circ Cric es
mou en uns paràmetres
constants. Integra acci-
ons pensades per al públic
familiar de tot un dia amb
l’espectacle de la compa-
nyia, amb tortell Poltrona
com a pal de paller. El festi-
val es trasllada un cap de
setmana al poble per do-
nar vida al Festival de Pa-
llasses. Se celebra amb
l’arribada del bon temps,
de Setmana Santa a prin-
cipis d’estiu.

L’espectacle Garra-
nyics és fill de Grinyols (la
producció de la compa-
nyia l’any passat). Si a Gri-
nyols Laura Mateu narra-
va un conte a partir de les
llegendes del Montseny,
ara s’ha donat una volta
més a la dramatúrgia i s’in-
tegren més els artistes
acròbates en la interpreta-
ció, amb la col·laboració de
Pep Ramis, de Malpelo.
Garranyics explica la to-
pada entre la natura i els
humans. Els acròbates re-
presenten els elements
naturals i la humanitat s’i-
dentifica a partir de les en-
trades de pallasso. Amb
poques frases s’evidencia
l’equívoc dels ciutadans
quan diuen que “el bosc es-
tà brut perquè hi ha ter-
ra”, exemplifica Tortell
Poltrona. L’obra es repre-
senta pràcticament cada
diumenge del 9 d’abril al 2
de juliol, a la pista de Sant
Esteve de Palautordera.
Abans s’estrena al Centre
Cultural de Terrassa,
aquest diumenge.

Les novetats són la invi-
tació de l’escola de circ Ca-
rampa de Madrid (que se-
lecciona els millors núme-
ros de la promoció 2016-
18), el 8 de juliol. I també la
residència d’artistes inter-
nacional de dues setma-
nes amb Projecte de mar a
mar, un esdeveniment
transfronterer que reu-
neix alumnes de la Rogelio
Rivel i de Le Lido i que el 24
de juny ensenya el resultat
de la investigació de circ. E

s recupera el Matx de Pa-
llassos, el 30 de juny.

El Festival del Circ Cric
concentra activitats en les
fires d’espectacles i activi-
tats que alternen natura i
una concentració d’espec-
tacles vinguts d’arreu. Se-
ran el 7 de maig i el 4 de
juny. També destaca la
quarta edició del Festival
de Pallasses, que com l’any
passat, es trasllada al mu-

nicipi amb la complicitat
de l’Ajuntament. El Cric
ha anat eliminant les actu-
acions dels divendres per
la dificultat de garantir l’o-
cupació. Es manté l’excep-
ció enguany amb Pere
Hosta, que recupera Tal
com soc (premi Tespo
2009 al millor actor de mo-
nòleg atorgat per la Unió
d’Actors i Actrius de Cata-
lunya). Sí que tenen tirada
els concerts dels dissab-
tes, com ara el de Joan
Garriga i els Galàctics Ma-
riatxis (29 d’abril) i el de
Sopa de Cabra i el Cric (27
de maig).

La programació inter-
nacional es concentra en
el Festival de Pallasses
(del 8 a l’11 de juny), del
qual destaca el cabaret
amb artistes vingudes de
l’Argentina, França (tres
números), el País Basc,
Andalusia i Àustria.

El festival que integra espectacles amb
el bosc ho completa amb ‘Garranyics’

El Cric s’alia
amb la natura
J. Bordes
BARCELONA

La tropa de ‘Garranyics’, ahir al migdia, al Tradicionàrius de
Gràcia, amb el pastís d’aniversari ■ PERE FRANCESCH / ACN

Un taller de circ
permetrà
relacionar
artistes
francesos i
catalans al Cric

55è Festival Porta Ferrada

Antonio Orozco, Jarabe
de Palo + Quercus, La Ore-
ja de Van Gogh, Els Amics
de les Arts + Animal i Va-
nesa Martín. Ramoneda
va remarcar que Sant Fe-
liu de Guíxols tornarà a
riure amb Singlot, el festi-
val d’humor dirigit per
Andreu Buenafuente que
“un dia va arribar per que-
dar-se”. Aquest any arriba
a la tercera edició.

Si els assistents des de
fa dècades som devots del
jazz de qualitat –aquest
any, amb el renovador Cu-
llum i el clàssic Chick Co-
rea–, la música clàssica
estarà representada en
els concerts de Manel Es-
teve i Sarah Chang &
Quartet Gerhard que es
faran a l’església del mo-
nestir de Sant Feliu. Tam-
bé des de la “ductilitat
d’espais”, que va accen-
tuar Saballs, la dansa es
complementarà amb la
clàssica, amb un especta-
cle d’excepció, l’estrena
de Carmen de la compa-

nyia de Víctor Ullate, al
Port, i Dances del genial
Lindsay Kemp –mestre
escènic de David Bowie i
Kate Bush, entre altres, i
autèntic heroi de la cultu-
ra de la segona meitat del
segle XX– al Teatre Audi-
tori Municipal. Mallol va
recordar que per als me-
nuts “hi haurà xerinola en
família amb la Damaris
Gelabert”.

També va fer èmfasi en
els preus populars de les
entrades i la possibilitat
de treure abonaments per
a tres concerts, cosa que a
Iñaki Martí li va servir per
puntualitzar que la Porta
Ferrada es mou en un
pressupost ajustat, me-
nys de la meitat que festi-
vals estiuencs similars:
”La programació que us
presentem significa per a
nosaltres la consolidació
d’un projecte que promet
ser el referent cultural de
l’estiu a la Costa Brava, en
què ens marquem l’objec-
tiu d’arribar als 40.000 es-

pectadors. El pressupost
d’enguany puja a
1.400.000 euros, dels
quals un 30% són d’apor-
tació pública. La resta
prové del patrocini privat
–que puja considerable-
ment– i de la venda d’en-
trades, que manté una
progressió al llarg dels
darrers anys.

Els responsables es van
congratular de fer créixer
un festival històric i de fer-
lo atractiu per a diferents
públics. També van anun-
ciar que les oficines de tu-
risme de Guíxols comen-
çaran aquest cap de set-
mana la venda d’entrades
amb un 20% de descompte
per a qui les vulgui com-
prar anticipadament.

Música, dansa, teatre,
humor i infinitat de pro-
postes artístiques faran de
la tranquil·la Sant Feliu de
Guíxols el punt de trobada
del turisme culte, que va-
lora els espais naturals i
els espectacles que fan
pensar i es recorden. ■

Chick Corea i Zucchero, incombustibles i en renovació permanent ■ JOAN SABATER / ARXIU


