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UN NOU REPTE La Festa Major Infantil de Sant Joan, que arribarà a la 24a edició, és impulsada pel Sidral, una
entitat que s’hi dedica exclusivament. I que organitza aules de disciplines d’arts de carrer perquè infants i joves de
la població participin en els espectacles. Ara fa un pas més: un campus per a participants d’arreu de Catalunya
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El Sidral, l’entitat de Sant Joan de
Vilatorrada que impulsa la Festa
Major Infantil i que des de l’inici,
ja fa 24 anys, hi ha vinculat les au-
les de  les arts del carrer per als in-
fants i joves de la població, ha fet
un pas més endavant i enguany or-
ganitzarà, del 15 al 21 de juliol, el
primer Campus de Cultura Popu-
lar d’Arts Escèniques de Carrer.
Amb l’objectiu de consolidar el seu
projecte obrint-se més enllà de
Sant Joan de Vilatorrada, i amb el
suport de l’Ajuntament i la Gene-
ralitat, El Sidral ha obert la seva
convocatòria a tothom qui estigui
interessat a iniciar-se en les arts
de carrer: artistes, pedagogs, mes-
tres i professors... L’únic requisit és
tenir més de 16 anys.

El Sidral, conjuntament amb
el grup de teatre de carrer sant-
joanenc Gog i Magog, fonamenta
la seva proposta a donar a conèi-
xer les arts escèniques de carrer, re-
lacionades amb l’espai obert, amb
les tradicions i amb el contacte
amb el públic. El campus s’orga-
nitzarà de manera que al matí es
faran les classes relacionades amb
els diferents vessants per dur a ter-
me un  espectacle de carrer: la pre-
paració i l’escalfament conjunt, el
treball de cos (expressió corporal
i gestual,  dansa teatre, màscares,
utilització de la veu...), l’embolcall
de l’espectacle (vestuari, esceno-
grafia, maquillatge...), la drama-
túrgia i la manipulació d’estruc-
tures i elements (titelles, gegants,
articulats...). L’objectiu final dels
participants serà crear un espec-

tacle  multidisciplinari inspirat en
les tradicions i les llegendes del Ba-
ges, que s’estrenarà com a cloen-
da del campus. Entre el professo-
rat hi haurà Jordi Pesarrodona,
Jessi Regués i Jordi Sacasas, de
Gog i Magog; i el pallasso i speaker
Pep Callau.

Paral·lelament a les activitats
formatives, i en horari de tarda-nit,
el campus oferirà activitats com-
plementàries per ajudar a crear
xarxa entre els participants: cam-
pus cafè, que serà un espai de so-

bretaula sobre les arts escèniques;
campus piscina, per provar de fer
espectacles dins a l’aigua;  i cam-
pus nit, amb espectacles de músi-
ca, dansa i arts escèniques  a càr-
rec de diferents grups que seran
oberts a tota la població.

Els grups de treball que s’es-
tructuraran seran dos, amb entre
15 i 20 persones cadascun. I els
participants tindran l’opció d’ins-
tal·lar-se per lliure o bé allotjar-se
a l’alberg provisional que s’habili-
tarà a Cal Gallifa, que inclourà

servei de càtering. Assistir al cam-
pus costarà 150 euros, més el preu
de l’estada, que dependrà del nom-
bre de participants. Els interes-
sats ja s’hi poden apuntar trucant
al 648 049 590 o enviant un mis-
satge a info@spproduccions.net. 

L’entitat està satisfeta amb el
reconeixement de la Generalitat a
la seva proposta, que s’inclou en
l’oferta de campus de cultura po-
pular, Fescat, al costat de l’Escola
de la Festa de Llívia i del 21è Dan-
sàneu d’Esterri d’Àneu.   
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Sant Joan organitza el juliol el primer
campus d’arts escèniques de carrer

El projecte, a càrrec del Sidral i nascut de la Festa Major Infantil, té l’aval de la Generalitat 

Acció de l’espectacle de cloenda de la Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada de l’any passat

ARXIU/SÍLVIA BELMONT

Allé Allé, companyia de mala-
bars creada el 2010 a Manresa, va
estrenar el número Sincronia, apa-
rentment senzill al Festival del
Montseny del Circ Cric. Aquest nú-
mero de passing entre dos mala-
baristes Moi Jordana (Sallent,
1974) i Joan Toro (Bellver de Cer-
danya, 1972) té el punt de partida
escenogràfic en dos adults que
recorden quan eren infants, de
manera que passen a jugar com si
fossin al pati de l’escola, a través  de
la música, creada especialment
per la violoncel·lista Neus Tamayo
(Barcelona, 1990), i les onomato-
peies. L’espectacle, de simplicitat
i precisió, és dirigit per Jordi Aspa
(La Garriga, 1964), d’Escarlata Cir-
cus i excodirector del Festival Tra-
pezi, i produït per Circulant, circ en
moviment.

Moi Jordana explica que l’es-
trena del número, de 15 minuts de
durada, a la vela del Circ Cric va te-
nir «una bona acceptació i ens va
sorprendre la reacció del públic en
moments que no ens esperàvem».
El número que van presentar ja és
la segona versió de Sincronia, apa-
rentment senzill, en la qual ja fa un
any que treballen. En aquests mo-
ments, els malabaristes ja tenen la
tècnica treballada, i a partir d’ara
han d’incidir en la dramatúrgia. Els
integrants d’Allé Allé han fet una
aposta per la dedicació plena a la
creació per tal que, a finals d’any,
el número ja s’hagi convertit en un
espectacle complet que es pugui
presentar davant del públic. Per-
què això sigui possible, la compa-
nyia bagenca es presentarà al con-
curs d’ajudes que ofereix el de-
partament de Cultura. Allé Allé ha
actuat, entre altres escenaris, al
Kursaal de Manresa i a l’Ateneu de
Nou Barris.
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La companyia
bagenca Allé Allé
estrena un
número al Festival
del Circ Cric

Actuació, diumenge, sota la vela

ANNA BLANCH

CRÍTICA SOBRE LA DICTADURA DE LES NOVES TECNOLOGIES. El director de cinema
Gerard Quinto (Manresa, 1978), impulsor de Produccions Normals, participarà avui des de
Manresa i a través de l’eina de comunicació Skipe en la performanceTerribles.com, que
tindrà lloc al centre espanyol La Nacional de Nova York. La performance, que tracta sobre la
dictadura de les noves tecnologies, és coordinada per la mallorquina Marina Planas, que té
família manresana. Des de la pantalla de l’ordinador, Quinto donarà ordres a una ballarina,
com si fos un dictador de la xarxa. En l’actuació, que es farà quan a Nova York siguin les 7
de la tarda i aquí la 1 de la matinada, hi intervindran vuit artistes. En acabar es projectaran
obres de Quinto: el llargmetratge Direcció intencional conscient, enregistrat per Manresa (a
la imatge, un fotograma); la versió dels Pastorets produïda per Cineclub i la Casa de la Músi-
ca amb banda sonora del grup manresà Amina; una sèrie que és inèdita, Melodrama interior;
i Estultícia, que va guanyar un concurs de vídeo ràpid de Cineclub i la FM Alternativa.



Gerard Quinto intervé des de Manresa
en una ‘performance’ a Nova York
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