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Circ
Valls

Cia. Passabarret
se’n va de gira 
amb el Circ Teatre 
Rosa Raluy

Délía Batet, David Sancho i Albert Vinyes 
formen parí del primer espectacle, ‘Vekante’

REDACCIÓ

VALLS

Des d’aquest passat estiu, la saga 
del Circ Raluy té una nova pro
posta en ruta. Si bé fins al mo- 
ment existien dos circs, el Circ 
Historie Raluy i el Circ Raluy Le- 
gacy, acaba de néixer un tercer, el 
Circ Teatre Rosa Raluy: una pro
posta mes teatral, familiar i de 
contingut narratiu, a mes deis nú
meros clássics de circ amb acróba- 
tes, malabaristes i altres técni- 
ques.

La companyia de Valls, Cia. Pas
sabarret, acaba d’incorporar-se a 
aquest circ, dirigit per la propia 
Rosa Raluy, com a pallassos titu- 
lars. Délia Batet (Rita), David 
Sancho (Boca) i Albert Vinyes 
(Betu) formaran part del primer 
espectacle d’aquest nou circ, ano- 
menat Vekante.

«Aquest proper 2020 celebra
ran vint-i-cinc anys com a com
panyia», explica la Délia Batet, «i 
no creiem que hi hagi una millor 
manera de fer-ho que incorpo- 
rant-nos a treballar en un circ deis 
de tota la vida, com és el cas del 
Raluy».

De fet, és la primera incursió al 
circ elássie de Cia. Passabarret, 
molt més avesats a fer espectacles 
de carrer, com és el cas del Tanda- 
r ic a  C ircu s, que ha estat setze 
temporades en cartell, o Jo s a fa t , 
l’adaptació de la novel-la moder
nista de Prudenci Bertrana amb 
qué van guanyar l’any passat el 
Gran Premi BBVA Zirkólika al mi
llor espectacle de circ. «Es prácti- 
cament un somni assolit. Tot pa- 
llasso vol treballar en una carpa, 
que ve a ser el seu hábitat natural, 
i no podem estar més agraits amb 
el Circ Teatre Rosa Raluy per ha-

La companyia de Valls acaba 
d ’lncorporar-se a aquest circ, 
d ir ig it perla  mateixa Rosa Raluy.
FOTO: CEDIDA

ver-nos escollit a nosaltres. És tot 
un premi», afegeix Batet.

La vela del Circ Teatre Rosa Ra
luy és una mica més petita que la 
del Circ Raluy. Té sis-centes loca- 
litats d’aforament, amb una pista 
elevada per facilitar la visió des 
de la grada, un fet que dona sen- 
sació de proximitat entre públic i 
artistes. «Aquest nou circ és la su
ma del que he aprés i el que vull 
aportar. La suma de tot el que 
m’agrada del fantástic món de les 
arts escéniques i, sobretot, és una 
cosa que neix amb la mateixa 
il-lusió amb qué va néixer el Circ 
Raluy: una il-lusió compartida 
amb la nieva familia aportant es

forcé idees i intuicions», explicava 
Rosa Raluy.

Els vallencs es presenten en for- 
mat trio, al costat d’Albert Vinyes, 
que ja  va participar al Tandarica  
Circus de Cia. Passabarret. «El 
fons és elássie, amb un pallasso 
blanc, august i contraugust», co
menta David Sancho, «pero en la 
forma no és tan elássie. Som més 
gamberros, venim del carrer i 
sempre ens hem emmirallat amb 
pallassos poc convencionals com 
en Monti, Chacovachi o Jango Ed- 
wards. Té un punt més atrevit, 
pero sense oblidar que busquem 
l’empatia d’un públic molt fami
liar».

Lletres

Torna el cicle *E1 mar, bressol
decontes’ al Museu del Port

Teatre

Finalitza la mostra de teatre 
M. del Carme Baget

REDACCIÓ

TARRAGONA

El Museu del Port inicia aquest 
diumenge 27 d’octubre, a les 12 
hores, la 10a edició del cicle de 
contes El mar, b resso l d e  contes. 
Contes des del bressol, una ámplia 
proposta per al públic infantil i 
familiar, gratuita. Es tracta d’un 
cicle organitzat per la Biblioteca 
Pública de Tarragona i el Museu 
del Port per a fomentar la lectura 
i el patrimoni marítim, i en aques
ta primera activitat s’adapta un 
conte siciliá per a famílies amb 
infants de 2 a 4 anys, amb el títol 
de Cua de p e ix  i va a cárrec de Sil
via Palazón.

Cal realitzar les reserves a mu- 
seu@porttarragona.cat.

Imatge d ’arxiu d una edició  anterior del c icle  de contes per ais més 
petits de la casa, fo to : c ed id a
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Demá, dissabte, actuará el 
Grup de Teatre Lira 
Vendrellenca, i diumenge,
27, La Corrióla Teatre

La Mostra de teatre M. del Car
me Baget de La Pobla de Mafu- 
met, que aquest any arriba a la 
seva 25a edició, ha ofert tres re- 
presentacions, repartides en dos 
caps de setmana. Les funcions 
tenen lloc a les set de la tarda al 
Casal Cultural de la Pobla de 
Mafumet.

La inauguració va teñir lloc el 
diumenge 20, a cárrec del Grup 
de Teatre de Mora d’Ebre amb la 
representació de l’obra F u ita . 
Avui será el toril per al Grup de 
Teatre Lira Vendrellenca, qui 
presentará al públic pobletá la

seva darrera producció: Cásting, 
una comédia negra amb un so
par i un crim. Les situacions i els 
diálegs giren al voltant de les 
relacions entre els participants 
al sopar i el misteri sobre fauto
ría de l’assassinat.

Finalment, demá diumenge, la 
Mostra abaixará el teló amb els 
membres deis grups júnior i ju
venil de La Corrióla Teatre de La 
Pobla de Mafumet, que repre
sentaran l’obra Les histories de la  
cova m isteriosa.

Objectiu
La Mostra de teatre María del 
Carme Baget pretén donar veu i 
preséncia damunt l’escenari al 
teatre no professional pero sí vo- 
cacional. El públic podrá gaudir 
de les representacions per no- 
més 3 euros i la recaptació será 
destinada a finalitats solidáries.

Q  pressreader
PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER 
PressReader.com +1604 2784604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e

mailto:mu-seu@porttarragona.cat
mailto:mu-seu@porttarragona.cat

