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DIÀLEGS A
QUATRE BANDES

Estrenes

Cardina
de Josep Pujol
Queros, en el món
subterrani
de Joan Solana
Diàleg a 4 
de J.M. Uyà

26 de maig / 21:00 h
27 de maig / 18:00 h
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Vilanova de la Muga orga-
nitza avui, de les deu del
matí a les vuit del vespre, la
primera edició de la Fira
del Clown, que inclou una
fira d’artesania, un taller
de maquillatge, un altre de
clown a càrrec de Claret
Papiol, dos de circ, gags im-
provisats al llarg de tot el
dia pel centre històric, i es-
pectacles de pallassos i mú-
sica.

En la fira hi actuaran
Cirquet Confetti (11 h i
16.30 h), Xarop Clown (12
h), Companyia Trastrus
(13.15 h), Tobias Stein &
Òscar Albanese (13.45 h),
El Paller Inkiet (16 h), Cla-
ra Cenoz (16.45 h), Claret

Clown (17.30 h), Compa-
nyia Nyip & Nyap
(18.30 h), Cascai Teatre
(19 h), Marietta Cistellera
(19 h) i Tequatre (19.30
h). La majoria d’actua-
cions són breus, tret de

companyies ja força conso-
lidades com són el mateix
Claret Papiol i Cascai Tea-
tre, que hi farà una funció
del seu espectacle Zirocco.

En total són una quinze-
na d’actuacions distribu-
ïdes en tres escenaris dife-
rents: La Sala, El Passeig i
Clown Express. Aquest
darrer serà el marc dels es-
pectacles de petit format,
que no requereixen un
gran desplegament tècnic i
que tenen una durada
d’entre 10 i 30 minuts.
Dels tallers, destaca el del
mateix Claret Papiol,
clown, actor i pedagog, que
a través del joc intentarà
que els alumnes del taller
potenciïn el sentit de l’hu-
mor i deixin enrere la por al
ridícul. ■

Redacció
VILANOVA DE LA MUGA

Vilanova de la Muga estrena la Fira del
Clown, amb tallers i espectacles

Primera mostra
de pallassos

Claret Papiol actuarà en la
mostra ■ A. PUIG

El guerriller de la guerra
del Francès Francesc Ro-
vira i, en concret, la seva
acció militar més conegu-
da –la conquesta del cas-
tell de Figueres– són el te-
ma d’una exposició que
des d’ahir es pot veure a
Banyoles. El muntatge es-
tà repartit entre l’Arxiu
Comarcal (situat al mo-
nestir) i el Museu Arqueo-
lògic. Es titula La guerra
de mossèn Rovira. La sor-
presa de Figueres (1811) i
consta de documents de
l’època, armes i unifor-
mes. L’exposició estarà
oberta fins al 31 de juliol i
durant aquest període
s’organitzaran conferèn-
cia, dues projeccions d’au-
diovisuals i una visita tea-
tralitzada. Francesc Rovi-
ra, nascut a Sant Miquel
de Campmajor, va ser sa-
cerdot i coronel. A ell
s’atribueix l’aixecament
que va tenir lloc a Banyo-
les contra l’exèrcit de Na-
poleó. ■

Ramon Estéban
BANYOLES

Mossèn
Rovira, en
una exposició
a Banyoles


