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El mateix espectacle inau-
gural, Bande déplacée,
que també es va poder veu-
re en l’última edició de la
Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega, és un dels punts
destacats del programa,
que té una primera jornada
d’un altíssim nivell, amb
l’actuació dels belgues
Cirq’ulation Local, que
presenten al Passeig l’es-
pectacle d’acrobàcia amb
trampolí Tampoline mi-
sion 3, en què també es
combinen malabarisme i
interpretació. Avui mateix
també actuaran, de manera
simultània (00.20 h), les
companyies de malabars
Dico-Bar (plaça de
l’Ajuntament), i la Com-
panía La (plaça Major), i
tancarà la jornada, al Pas-
seig, Antoine Hulon, ma-
labarista de barrets. En
aquesta primera jornada
també destaca l’espectacle
Oníria, de la companyia
local Aeromàntics, que
proposa un viatge al món
dels somnis.

Demà hi ha la segona
oportunitat de veure l’es-
pectacle de Cirq’ulation
Local, que són les estrelles
del cartell, juntament amb
el duet de clowns i acròba-
tes Les Vitaminés, els ale-
manys Get The Shoe, Los

2 Play, la Compagnie Au-
toportée i Laura Kibel. En
aquesta segona jornada
s’espera amb expectació
l’espectacle Fraser, del
clown anglès Fraser Hoo-
per, una màquina de fer
gags que no té cap incon-
venient a reclamar la parti-
cipació activa del públic
en els seus espectacles.
L’humor de Hooper, del
qual també es podrà gaudir
diumenge, es combina en
aquesta segona jornada
amb dues propostes pecu-
liars, com són les acrobà-
cies de la Compagnie Au-
toportée en un vaixell fan-
tàstic i les titelles fetes
amb els peus de la italiana
Laura Kibel.

Fraser Hooper torna a
ser l’estrella en la jornada
de diumenge, que es tan-
carà a la plaça del Castell,
amb un espectacle de fla-
menc i circ que es va veure
a Tàrrega i que també s’ha
vist a l’Auditori de Girona
com és Malgama, de Va-
ruma Teatro.

Paral·lelament també se
celebrarà, durant els tres
dies de la fira, el Firabar,
amb tastos de diversos es-
pectacles en bars i locals
de la Bisbal, i tallers de
foc, circ, maquillatge, mà-
gia i malabars.

A la Bisbal torna a pujar la febre de circ
Avui comença la 13a edició de la fira amb una cercavila que combina percussió, dansa i foc a càrrec de Deabru Beltzak

13a FIRA DE C IRC  AL C ARRER DE LA BISBAL

HORADIA COMPANYIA ESPECTACLE LLOC

22.00 Deabru Beltzak Bande Déplacée Sortida Passeig 

23.00 Aeromàntics Oníria Plaça del Castell

23.30 Cirq’ulation Locale Trampoline Mission 3 Passeig Escenari B

00.20 Dico – Bar Vermut Plaça Ajuntament

00.20 Companyia La Hambre Plaça Major

01.15 Antoine Hulon Malabars Espai Biblioteca

11.00 Teatre Mòbil Colossal Passeig Escenari C

12.00 Circ Menut Taller de circ Passeig Escenari A

17.00 Circ Nic Pífies Pati Escoles Velles

18.00 La Bomba Taller maquillatge Plaça Major

18.00 Dico – Bar Vermut Passeig Escenari B

18.00 Les Vitaminés Clowns / Acròbates Plaça Ajuntament

19.00 Fraser Hooper Fraser Plaça de la Pietat

19.00 Cirq’ulation Locale Trampoline Mission 3 Passeig Escenari A

19.30 Get The Shoe Malabars Jacint Verdaguer

20.15 Los 2 Play Comeback Plaça Major

20.15 Mario: Queen Of The Circus Mario The Queen Passeig Escenari C

20.40 Les Vitaminés Clowns / Acròbates Plaça Ajuntament

22.30 Compagnie Autoportée Les Marins Parc Infantil (*)

22.30 Laura Kibel Teatro dei Piedi Pati Escoles Velles (*)

23.00 Solfacirc Benvinguts a Stromboli Plaça Germans Sitjar

00.15 Circo Oxidado Concuerda Passeig Escenari D

11.00 Cia Pamipipa L’aranya i la Cucanya Passeig Escenari B

12.00 Struc Taller de circ Torre Maria

17.00 Nanny Cogorno Baboo Coraje Passeig Escenari B

17.50 Dracs Xiquis Tamborinada Xiqui Itinerant

18.00 La Bomba Taller maquillatge Plaça Major

18.10 Antoine Hulon Malabars Pati Escoles Velles

18.10 Mumusic Circus Merci Bien Plaça Ajuntament

18.45 Fraser Hooper Fraser Plaça de la Pietat

19.00 Teatro Necessario Clown in Libertà Plaça Major

19.40 Get The Shoe Malabars Plaça Jacint Verdaguer

20.00 D’irque & Fien Oh Suivant Passeig Escenari C

20.30 Mario: Queen Of The Circus Mario The Queen  Plaça Germans Sitjà

20.45 Antoine Hulon Malabars Pati Escoles Velles

22.45 Varuma Teatro Malgama Plaça del Castell (*)

NOTA: L'entrada a tots els espectacles és gratuïta, excepte els que estan marcats amb l'asterisc (*), en què val 3 euros.
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● La Fira de Circ al Carrer de la Bisbal
d’Empordà obre avui la tretzena edició, i
ho fa amb una espectacular cercavila a
càrrec dels bascos Deabru Beltzak, en què

DANI CHICANO / la Bisbal d’Empordà es combina la dansa, el foc i la percussió.
El model de fira ja està més que consolidat
i difícilment variarà en excés, ja que els
espais estan també força definits, i en els
plans dels responsables de l’organització

no figura la realització de coproduccions
o la possibilitat de ser motor de creació.
La fira de la Bisbal està consagrada única-
ment al públic, i aquesta fórmula, si es té
en compte que, des que es va recuperar

l’esdeveniment el poble s’ha omplert els
tres dies, ha resultat tot un èxit. Hi té molt
a veure en això l’alta qualitat dels especta-
cles contractats. En contra, com sempre,
les aglomeracions de gent.

● Rememorant l’històric
concert que tots dos van
oferir el 1970 amb Vini-
cius de Moraes en un local
de Buenos Aires, La Fusa,
els cantants brasilers Ma-
ria Creuza i Toquinho ac-
tuaran aquesta nit a l’Espai
Port de Sant Feliu de Guí-
xols (22.30, de 25 a 55 eu-
ros), en el que serà el pri-
mer gran ple d’aquest estiu
al Festival de la Porta Fer-
rada. Tot i així, avui encara
hi haurà algunes entrades a
la venda a la taquilla de
l’Espai Port.

Antonio Pecci Filho,
més conegut com a To-
quinho, va néixer a São
Paulo i va començar sent

un jove músic protegit per
Vinicius de Moraes i An-
tonio Carlos Jobim, dos
dels grans noms de la mú-
sica brasilera. Toquinho
no només ha mantingut
viu el llegat d’aquests dos
grans artistes, sinó que ha
creat la seva pròpia obra,
amb més de 300 composi-
cions gravades al llarg de
quatre dècades de carrera.
Maria Creuza és originària
de Salvador de Bahia i està
considerada una de les mi-
llors veus femenines del
Brasil. En tot cas, el seu
nom i el de Toquinho con-
tinuen lligats, gairebé qua-
ranta anys després, a l’es-
perit de Vinicius, que mai
no ha abandonat La Fusa.

Maria Creuza i Toquinho
invocaran avui l’esperit de
Vinicius de Moraes, en el

Festival de la Porta Ferrada
X.C. / Sant Feliu de Guíxols

Gerard Quintana
clou avui el festival
Sons del Món de
Vilabertran
● Vilabertran. Gerard Quin-
tana oferirà aquesta nit
l’últim concert del festival
Sons del Món, a la plaça
del Fort del conjunt mo-
nàstic de Vilabertran,
acompanyat només del
guitarrista Francesc Ber-
tran (22.30h, 12 euros), en
un ambient intimista i en
un impressionant entorn
monumental. Prèviament,
tindrà lloc un sopar de cui-
na hindú a l’hort del prior
(20h, 12 euros), preparat
pel restaurant Tandoori de
Sant Martí Vell i acompa-
nyat per vins empordane-
sos de la cooperativa de
Garriguella. Després del
concert de Quintana, tin-
drà lloc una sessió gratuïta
del discjòquei Sergio Pa-
tricio, també a la plaça del
Fort (01.30h) / X.C.


