
| Cultura i Espectacles | 31EL PUNT AVUI
DIMECRES, 17 D’ABRIL DEL 2013

84
12

68
-1

07
25

75
V

En unes dates molt actives
per a la gent del circ, el
Cric decideix impulsar un
festival nou a Sant Esteve
de Palautordera amb la
música com a companya
de viatge. El festival s’a-
llarga fins al 21 de juny.
Tortell Poltrona prepara
un nou espectacle (Maes-
tro, silenci) que visualitzi
la seva relació amb Víctor
Amman, ànima de l’Or-
questra Plateria i tants
d’altres i que ja fa una pila
d’anys va saber trobar un
lloc en les gires del Cric
com a director musical.

Amman va morir a finals
de febrer insospitada-
ment. Les actuacions
d’Antònia Font, i també
Muchachito y Sus Compa-
dres, El Petit de Cal Eril i
Esperit!, el conte musical
Zoomwatts, Roger Mas,
Joan Colomo, Maria Ro-
dés i Xarim Aresté, i la Tro-
ba Kung-Fú, que tanca el
festival, suposen el gruix
de la programació. També
hi ha presència de clowns,
com és el cas de Leandre,
Escarlata Circus i Baró
d’Evel, així com el matx de
pallassos, i les actuacions
de Pere Hosta i Pepe Vi-
yuela. Tortell Poltrona al-
ternarà el grup de convi-

dats en les diferents ses-
sions de Maestro, silenci. 
L’espai natural i ampli
convida a jornades llar-
gues de natura i circ. Per
això es repetirà la Fira
d’Espectacles. 

Catalunya i el circ
L’Associació de Professio-
nals del Circ de Catalunya
(APCC) ha comptabilitzat
fins a 26 activitats que es
programen per celebrar el
Dia Mundial del Circ, dis-
sabte. El cap setmana pas-
sat ja hi va haver una con-
centració impossible d’ab-
sorbir. Com diu Manel Ro-
sés dels Balagans, sorprès,
“era pràcticament impos-

sible veure-ho tot”. Una
bona notícia però que és
intermitent i que es de-
mostra insuficient per ga-
rantir feina als sis-cents
professionals que treba-
llen en el circ a Catalunya.
L’APCC ha comptabilitzat
noranta companyies, vint
espais de programació, ca-
torze festivals i setze cen-
tres de creació. Coincidint

amb el Dia Mundial del
Circ, el Festival Còmic de
Figueres porta Pepa Pla-
na, Leandre i Marcel Gros,
i també hi ha sessions de
taller de circ a Badalona,
Barcelona, la Bisbal d’Em-
pordà i Pontós. El mani-
fest el redactarà l’especia-
lista de circ Jordi Jané.

Quin és el batec dels ar-
tistes de circ? Balagans,

un exemple. Dels quatre
components, dos són su-
ecs: el grup es va formar en
una escola d’estudi supe-
rior de circ a Estocolm.
Manel Rosés i Guillermo
Aranzana es van conèixer
a l’Escola de Circ de Nou
Barris. Si el primer consi-
dera que, excloent Fran-
ça, Catalunya està ben si-
tuada en oferta i qualitat,
Aranzana comprova que
no hi ha possibilitat de su-

pervivència. Balagans té
futur perquè ha entrat en
el circuit de les gales, es-
pais on mostren el seu nú-
mero de balança: això els
permet viure i aprendre,
diu Rosés, perquè han
d’integrar-se en un joc
més complex. Aranzana
lamenta no poder crear
tant. La prioritat per a tots
dos, sí, és Balagans. ■

Música al Cric
‘amplificada’
Jordi Bordes
BARCELONA

S’homenatja Amman, i Antònia Font i
La Troba Kung-Fú se sumen al festival

Aranzana, la setmana passada ■ CATHY LOUGHRAN

Dissabte és el
Dia Mundial
del Circ, un art
que congrega
sis-cents artistes
a Catalunya
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Activ itats destacades:

Contactar Enviar a un amic

Valorar / comentar

Celebració Internacional del dia mundial del circ

Que comenci l'espectacle!

La commemoració del dia mundial del circ, d’abast internacional, se celebra
anualment arreu del món des del 2008 amb diversos esdeveniments organitzats per
la comunitat circense internacional.

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya se suma a la diada amb un
total de 26 activitats programades(espectacles, tallers, trobades i una exposició) i
30 companyies de circ. Totes aquestes activitats seran les protagonistes de la
celebració a Catalunya!

 

Programació d'activitats gratuïtes
-Espectacle: "Peripècies"
Data: 19 d'abril
Hora: 10:30h
Adreça: Bibliobús Tagament “La cultura en ruta”
Lloc: Oristà

-Espectacle: "Peripècies"
Data: 19 d'abril
Hora: 15:30h
Adreça: Bibliobús Tagament “La cultura en ruta”
Lloc: Folgueroles

-Espectacle: "Circ amb Maleta"
Data: 20 d'abril
Hora: 12:00h i 18:30
Adreça: Corte Inglés (c.Salvador Dalí, 15-19)
Lloc: Cornellà de Llobregat

-Espectacle de circ contemporani, amb Marcel et ses Drôles de Femmes
Data: 20 d'abril
Hora: 12:00h i 13:15
Adreça: Plaça dels Jardins d’Elx
Lloc: Barcelona

-Espectacle: Karoli l´home roda
Data: 20 d'abril
Hora: 18:00h
Adreça: Barri Cappont, Plaça Sant Joan de Mata
Lloc: Lleida

-Espectacle: “Nasarrelat”
Data: 21 d'abril
Hora: 12:00h
Adreça: Plaça de la Independència
Lloc: Girona

-Espectacle: XIX Trobada de Monociclistes
Data: 21 d'abril
Hora: 11:00h
Adreça: Ateneu Popular 9 Barris C/Portlligat, 11-15
Lloc: Barcelona

Des de 19/4/2013 fins a 21/4/2013

Activitat per a Nens: de 0 a 99 anys

Web

Valoracions per Celebració Internacional del dia mundial del circ

M'agrada

Celebració Internacional del dia mundial del circ - Petit Explorador http://www.petitexplorador.com/file/4609/celebracio-internacional-dia...
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Aquino li agradael circ?Ambels

trapezistes fentfiligranesa les

altures, elspallassosdesplegant el

seu repertorid’acudits excèntrics

i els il·lusionistes apropant-nos

almónde lamàgia.La tasca

d’aquests artistes, semprecapa-

çosdedibuixarunsomriureen

l’espectador, esmereixunreco-

neixement.Peraixò,desd’avui i

finsdiumenge,Catalunya s’uneix

a la celebraciódelDiaMundial

delCirc (20/4)de lamàde trenta

companyiesdeprestigi ide l’Asso-

ciaciódeProfessionalsdeCircde

Catalunya, amb l’organitzacióde

totamenad’activitatsperapetits

i grans, amateurs iprofessionals.

Per començar, avuidv. 19nous

podeuperdreel tallerEl clownen

família, quees faràaBarcelona.

Amb l’ajudadePasqualeMarino,

nens inenes tindran les einesper

convertir-seensaltimbanquisper

undia. Sinoen teniuprou,diu-

menges’organitzaCirc en família

a laBisbald’Empordà. Sens

dubte, aquest ésuncapdesetma-

naper riuredevalent.Consulteu

totes les activitatsprevistes al

webwww.apcc.cat. BLANCAMENDIGUREN

Espectacles, trobadesdedisciplines,
exposicions, cursos i, fins i tot, festivals.
La celebració comptaambvint-i-sis
activitatsd’allòmésdiverses.Nohiha
excusesd’edat.

FestivalCircCric.
SantEstevedePalautordera
Desprésdedeuanysdegires,aquest
circhadecidit asseure’sadescansar
alMontseny,enaquestesmuntanyes
queelsartistes comparteixenambbos-
cos, rierols, sargantanes i tritons.Però
ambmésenergia i ganesde fer volar la
imaginacióquemai. Tortell Poltrona
iels seus companysus sorprendran
ambxous familiars comMaestro, silen-
ci, unhomenatgealpianista, teclista i
compositorVíctorAmmann.

FestivalCòmicdeFigueres
Espectaclesúnics, sorprenents i so-
bretotesbojarrats, protagonitzatsper
artistesde la talladeTortell Poltrona,
MarcelGros,PepaPlana i Leandre. I
ésque, comdiuenelsencarregatsde
posarunanotad’humoraaquest cap
desetmana,quinoestà tocatde l’ala
està tocatdelbolet.Perquèdissimu-
lar-ho?Millordeixardebanda lavergo-
nya ipassar-s’hobéenaquest festival

pera totselspúblicsambelsmillors
artistesdecasa.Clowns,mims, còmics:
totsells expertsadespertar rialles.

XIXTrobadadeMonociclistes.
Barcelona
Amésdedivertir-vosdesdel seient,
tambépodreuaprendre l’artdel circen
primerapersona.Barcelonaproposa
unacitaperquèus sentiuequilibristes i
poseuenpràctica les vostreshabilitats
a sobred’aquestparticular vehicle
d’unasola roda.Podreuparticiparen
curses, circuits i proves,amésd’inter-
canviar coneixementsambelsprofes-
sionals. Tambéhihauràexhibicions i
jocsperalsmésmenuts.

BackstageCircus.Barcelona
I, si preferiudeixar lapràcticaperaun
altredia idedicar-vosaobservar,no
deixeudevisitar l’exposició fotogràfica
deBerta Iglesias,per saberquèes cou
sota les carpesquanencaranohiha
ningúa lesgrades.Unacol·lecciód’ins-
tantàniesquemostrael treball, l’esforç
i la creacióqueenvoltenelmóndel
circ. La realitatdelsartistes, el seudiaa
dia,mésenllàde laposadaenescena,
les llumsespectaculars, lapurpurinade
lesdisfresses i els somriures.

ESPAI PERA LAREIVINDICACIÓ
Abandad’entretenir i fer-vos passar
unabonaestona, l’Associació de
Professionals deCirc deCatalunya
també vol despertar consciències.
Per això, abansde cadaactivitat
es llegirà unmanifest enquèes
reivindica la vitalitat del circ català
malgrat les retallades als espais
d’exhibició i la davalladad’aporta-
cions públiques, així com laneces-
sitat deposarmésesforços en favor
del reconeixement dels estudis de
circ en tots els nivells de formació i
lamillorade les infraestructures.

TAMBÉ PER A ADULTSL’ART DE DIVERTIR
CATALUNYA CELEBRA EL DIA MUNDIAL DEL CIRC AMB

ESPECTACLES I TALLERS PER APRENDRE L’OFICI DE PALLASSO

Festival Circ Cric. Lloc:Circ Cric, Sant
Esteve dePalautordera. Barcelona.
Data:Dg. 21/4, a les 12h.€Adults, 15
euros; nens, 10euros. Festival Còmic
de Figueres. Lloc:Diversos espais,
horaris i preus segons el dia.Data:Del
19al 28/4.XIX TrobadadeMonoci-
clistes. Lloc:AteneuPopular 9Barris,
Barcelona. Portlligat, 11-15.d Trinitat
Nova (L3 i L4).Data:Dg. 21/4, a les
11h.€ Entrada lliure. Taller El clownen
família. La SalaMargarita.Margarit,
48.dPoble Sec (L3).Data:Dv. 19/4, a
les 10h.€ Entradagratuïta.Backstage
Circus. Lloc:Centre Cívic Besòs. Rbla.
dePrim, 87-89.dBesòsMar(L4).Data:
Fins al 27/4. Consulteu els horaris.€ En-
trada lliure.Més inf. a:www.apcc.cat.

DIAMUNDIAL DEL CIRC A

CATALUNYA
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Dia Mundial del Circ 2013

Vídeo realitzat per l'Associació de Professionals de Circ (APCC) per
celebrar el Dia Mundial del Circ i promoure el circ. L'APCC també se
suma a la diada amb una agenda conjunta d'activitats que tenen
lloc els dies 19, 20 i 21 d'abril, i la redacció d'un manifest per
reivindicar la gran vitalitat del circ català malgrat les retallades en
els espais i plataformes d'exhibició i la davallada d'aportacions
públiques.Visca el circ i Visca la Cultura! Veieu www.apcc.cat
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SDE: Taller: Principis bàsics de
màrqueting i comunicació per a les
empreses culturals

JUGALLETRES, taller gratuït de
escritura creativa per a nens i nenes.
Aquest dissabte a l’Associació
Cultural La BiblioMusiCineteca de
Barcelona

Terrassa va celebrar diumenge els
40 anys programant teatre per a
infants

El proper diumenge, el nou
concert-espectacle per a públic
familiar ‘Kantikipugui’ s’estrena al
Palau de la Música Catalana

El XXII FIT Festival Internacional
de Teatre per a adolescents de
Lugano (Suïssa), del 18 al 27
d’octubre. Fins dijous podeu
presentar propostes!

“KEI KEI !” Teatre, música i dansa
per a tots els públics. Aquest
diumenge a Can Massallera (Sant
Boi de Llobregat)

Entrevista amb Lluís Juanet,
president de Kacu Mensi, associació
impulsora del FITKAM, nou festival
d’espectacles infantils a Montmeló

[ 23Abril ] Per Sant Jordi NO et
tallis. QUE NO ET TALLIN LA
CULTURA – Dansacat.org

L’espai de circ de Mataró, a la
corda fluixa – Vilaweb.cat

Una particular reflexió: Por qué ya
no trabajo en cultura (artes
escénicas)? Trobada gràcies a
Twitter

Inici Qui som Contacte Darrer butlletí Login

Nadal 2012 Espectacles i companyies Notícies Professionals Programacions Públics Altres

El 20 d’abril, suma’t al Dia Mundial del Circ – APCC | Jove Espectacle http://www.jovespectacle.cat/2013/04/16/el-20-dabril-sumat-al-dia-mu...
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martes, 16 de abril de 2013

Día Mundial del circo.Manifiesto de la Associació de
Professionals de Circ de Catalunya.

Manifiesto de la Associació de Professionals de Circ de Catalunya.

Jordi Jané

Estimado público:

Hoy, 20 de abril, celebramos el Día Mundial del Circo.Antes de
empezar este espectáculo, queremos recordar la importancia de las
artes del circo en la cultura universal y en la calidad de vida de las
personas.

El circo es el espectáculo más antiguo y a la vez el más moderno:
nos regala principios eternos y estèticos constantmente nueves.

En el circo conviven todas las culturas y todas las lenguas del
planeta: es un modelo perfecto de paz y de armonía.

El circo es acción, belleza, emoción: es un arte para todo el mundo
y para todas las edades.

El artista de circo trabaja con el cuerpo, la mente y el espíritu: se
supera continuamente a él mismo al servicio de la alegría colectiva.

El artista de circo reta las fuerzas del Cosmos sin ficción ni engaño:
siempre a la vista del público. Cómo dijo Sebastià Gasch, “el circo
es el imperio de la verdad”.

Los circenses están muy agradecidos a los gobernantes que
entienden los valores del circo como una poderosa aportación al
bienestar social y al imaginario colectivo.

Precisamente por eso, en estos momentos tan difíciles en que una
pandilla de ladrones que algún dia estaran en investigación y
captura nos obligan a apretarnos el cinturón, la gente de circo
exhortamos nuestros gobernantes a no estrangular más la cultura y
a considerar el circo, las artes y la educación como el que en
realidad son: la base irrenunciable de una sociedad justa, libre,
responsable y feliz.

Viva el circo y viva la cultura!

Barcelona, 20 de abril 2013
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