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ACN LA BISBAL

■ La Fira del Circ al Carrer de la
Bisbal d'Empordà ha donat a co-
nèixer el cartell de la a edició,
que es farà del  al  de juliol. La
programació inclou una setan-
tenta d'espectacles molt variats
que van des del cabaret, trapezi,
clown, aeri o malabars, entre al-
tres disciplines. 

Enguany s'ha posat un especial
èmfasi en la creació contemporà-
nia, mantenint també les propos-
tes per a un públic familiar. 

De les  companyies convida-
des, prop de la meitat són catala-
nes. Pel que fa a les propostes in-
ternacionals, gairebé totes són de
França excepte una companyia
procedent d'Israel. 

Cirque Rouages aixecarà el teló
amb Sodade, un muntatge amb
funambulisme, acrobàcia i músi-
ca sobre els sentiments contradic-
toris de l'exili. I entre les novetats
d'enguany hi ha l'Espai 'off' per a
artistes de circ emergents. La ma-
joria dels espectacles són gratuïts.

Entre les companyies convida-
des destaquen noms com Cirque
Exalté, amb un muntatge d'acro-
bàcies arriscades a ritme de rock
i Collectif La Basse Cour, amb un
espectacle a tres bandes i amb
una bàscula de fusta com a prota-
gonista. 

Així mateix, l'Ateneu Popular 
Barris & Vavel Circus interpreta-
ran Garbuix, un espectacle amb
perxa xinesa, verticals, equilibris,
trapezi, bicicleta acrobàtica,
clown i humor.

I el tancament de l'edició es farà
amb un «espectacle visual, poètic
i integrador» de la (CIA) a la pla-
ça del Castell. 

L’anomenat Espai 'off' oferirà
una programació paral·lela a l'ofi-
cial i aprofitarà l'aparador de la
Fira perquè «ningú del sector es
quedi fora de la fira». Segons l’or-
ganització, la professionalització

del certamen fa que algunes pro-
postes quedin excloses de la pro-
gramació oficial. 

La convocatòria per participar
en aquesta nova secció romandrà
oberta fins al proper  de juny. 

Una altra novetat és el primer
concurs d'aparadors de temàtica
del circ a establiments de la ciutat. 

La portaveu de l'organització,
Eva Gasull, destaca que una de les
màximes d'aquesta fira és «prio-
ritzar la qualitat per damunt de la
quantitat». 

Tant l'alcalde del municipi,

Lluís Sais, com el regidor de Cul-
tura, Carles Puig, van destacar que
el model organitzatiu de la Fira del
Circ al Carrer s'ha convertit en un
«referent» al país. El regidor va dir
que «el consistori té un deute amb
la fira, com és un emplaçament
per ubicar-hi l'Escola del Circ». 

El pressupost d'enguany és de
. euros, similar a altres
anys. El  l'aporta l'Ajunta-
ment, juntament amb Diputació
de Girona (), Generalitat
(), Ministeri de Cultura ().
La resta són recursos propis.

La Fira del Circ al Carrer
de la Bisbal incorpora una
trentena de companyies
Cirque Rouages aixecarà amb «Sodade» el teló d’una edició que es
farà del 13 al 15 de juliol Carles Puig parla d’ubicar una escola de circ

María Pagés, amb Oriol Aguilà. ACN

Les autoritats, amb la funambulista Mariona Boya. AJUNTAMENT DE LA BISBAL
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■La bailaora i coreògrafa sevilla-
na María Pagés estrenarà a Cata-
lunya el pròxim  de juliol, a l'Au-
ditori Parc del Festival Castell Pe-
ralada, el seu nou espectacle Una
Oda al Temps, una coreografia
embolicada pel que és perma-
nent i allò que és efímer, sense
oblidar-se de la naturalesa.

Després d'estrenar la peça a
Madrid el mes d'abril passat i d'in-
terpretar-la també a Pamplona, i
la setmana que ve a Lió (França),
al juliol passarà per l'Empordà per
oferir aquest espectacle, que re-
flexiona sobre la temporalitat,
amb quatre bailaoras i quatre bai-
laors i set músics en directe.

Tots ells representaran dotze
escenes en les quals es desgranen
dotze pals com: soleá, seguiriya,
cantes de trilla, toná, alegries de
Còrdova, peteneras, vidalita, mi-
longa, alboreá, bulería al galope i
levantica.

Acompanyada pel director ar-
tístic del Festival de Peralada,
Oriol Aguilà, Pagés va explicar

ahir en roda de premsa que es
tracta de l'espectacle que més
temps li ha costat preparar, amb
un període d'assajos de sis mesos,
«fet que suposa una fita».

Afirma que «no anem per mal
camí, si entenem que el temps és
com una part de la vida, com una
cosa que no es pot ni agafar, ni pa-
rar, ni confiscar». «No et pots po-
sar en contra seu», ja que «el
temps et dona l'experiència, és el
gran valor de la vida».

Molt estimada al Japó, on ha ac-
tuat en una vintena d'ocasions, i
amb un peu a la Xina, on estarà un
mes, entre octubre i novembre
pròxims, María Pagés reconeix
que estar al capdavant d'una
companyia privada de  perso-
nes no és fàcil, però té l’ajuda de
molts amics. 

D'una altra banda, Oriol Aguilà
va dir que l'espectacle, que és
també reflexió sobre la memòria,
coincidirà amb la Nit sobre l'Alz-
heimer a Peralada i el que s'obtin-
gui es destinarà a la investigació i
cura d'aquesta malaltia.

María Pagés porta al
Festival de Peralada
una nova reflexió
sobre el temps
La «bailaora» actuarà el 20 de juliol al festival
coincidint amb la Nit sobre l’Alzheimer

Breus

■ La pallassa Maite Guevara tan-
carà la temporada de Les Nits del
Coro de Sarrià de Ter demà dijous
amb la presentació de l’espectacle
Soltarlo al aire, una obra divertida
i tendra que ens parla de la supe-
ració personal des de la mirada
d’una pallassa.  DDG GIRONA

SARRIÀ DE TER

Maite Guevara tanca
les Nits del Coro

■ L’escriptor Adrià Pujol Cruells
ha sigut distingit amb el I Premi
Manuel Serrat Crespo de Traduc-
ció Literària que atorga el Depar-
tament de Filologia Francesa i Ro-
mànica de la UAB per la traducció
de L’eclipsi, de Georges Perec. Ma-
nuel Serrat Crespo era un recone-
gut traductor del francès. El jurat
valora la feina del traductor, l'es-
forç per trobar el lèxic idoni, i
l'aposta arriscada que suposa tra-
duir un llibre de Perec.  DDG GIRONA

LLETRES

La UAB premia
l’escriptor Adrià Pujol

■ Òmnium Cultural organitza
demà a l'Espai Betúlia de Badalo-
na un acte d'homenatge a la poeta
figuerenca Carme Guasch, en el
vintè aniversari de la seva mort.
Aquest acte, en el marc de les tro-
bades Polis Poètica , comp-
tarà amb les intervencions de Sam
Abrams, Dolors Udina i Sílvia So-
ler, filla de Carme Guasch. Els
poetes Rodolfo del Hoyo i Marcel
Riera llegiran versos de l'empor-
danesa.  ACN BARCELONA

LLETRES

Òmnium ret tribut a la
poeta Carme Guasch

■ La à edició del Festival de Jazz
a la Fresca de Vidreres homenat-
jarà el mític guitarrista Django Re-
hinhardt introduint un dels temes
d’aquest músic a cadascun dels
concerts. El programa inclou els
grups Acoustic Guiri Explosion i
Eva Fernández ( d’agost), Sca-
ramouche ( d’agost) i Shine +
Pol Prats, Llibert Fortuny + Manel
Camp + Mireia Farrés ( d’agost).
Els concerts es faran a Can Xiber-
ta.  DDG GIRONA

FESTIVAL DE JAZZ

Vidreres homenatjarà
Django Rehinhardt

ANIOL RESCLOSA

Adrià Pujol Cruells.


