
Divendres, 12 d’abril de 2013

NOU9 CULTURA EL 27

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

Joan Garriga, de la Troba Kung-Fú, i Tortell Poltrona, en una actuació de fa dos anys al Circ Cric de Sant Esteve de Palautordera

El Festival Circ Cric proposa una vintena d’espectacles durant dos mesos

Circ Cric porta el circ, la 
música i el teatre al Montseny
Sant Esteve de Palautordera

EL 9 NOU

El Festival Circ Cric al 
Montseny arriba puntual 
aquest cap de setmana amb 
un programa format per 
una vintena d’espectacles 
de circ, música i teatre que 
tindrà lloc a la seu de la 
companyia, a Sant Esteve 
de Palautordera, durant els 
propers dos mesos. Enguany, 
i coincidint amb el vintè 
aniversari de Pallassos sen-
se Fronteres, durant tot el 
festival hi haurà oberta una 
exposició commemorativa a 
l’autobús del Circ Cric, que 
va ser un dia l’escola dels 
nens en ruta. Aquest any 
també continuarà funcionant 
la Carpa Cuinetes, on es pre-
sentaran diferents propostes 
gastronòmiques segons els 
espectacles que es facin.

El circ serà l’eix central del 
Festival amb un espectacle 
que s’anirà repetint al llarg 
dels diferents caps de setma-
na. Tortell Poltrona i el Circ 
Cric presentaran Maestro, 
silenci!, un nou espectacle 
en homenatge al mestre 
Víctor Ammann, mort fa 
unes setmanes, que inclourà 
una nova formació musical. 
Es combinaran els números 
nous i els esquetxos clàssics 
remuntats amb la finalitat 
d’oferir una nova visió, que 
permeti ensenyar el vell i 
viure el nou. Hi participa-
ran Poltrona, la Srta. Titat, 

Jorge Alfredo Sarraute, Cesc 
Miralta, Boris Ribas, Joana 
Fugaroles i Arnau Figueres, 
amb la col·laboració especial 
del Circ Los, Marilén Ribot i 
Ignasi Gil.

El programa de circ i teatre 
també inclourà les actuaci-
ons de Leandre amb Res a 
dir, d’Escarlata Circus, Baró 
d’Evel Circk i artistes convi-
dats amb Cabaret, Pere Hos-
ta amb Pàjaru o Pepe Viyuela 

amb Encerrona. També es 
repetirà el matx de pallassos, 
amb 11 participants, i dues 
fires d’espectacles. La prime-
ra es farà aquest diumenge 
amb la participació de Pep 
Callau, Escarlata Circus, 
ADEMC, Claret Clown, Esco-
la Circ Los, Los Galindos, 
professor Karoli, Tortell 
Poltrona, Los2Play, Marduix 
Titelles i Elegant. La segona 
fira es farà el diumenge 5 

de maig amb altres partici-
pants, entre els quals Artris-
tras, Claret Clown, Manolo 
Carambolas o Circ Bover.

Una dels espectacles més 
innovador serà el conte musi-
cal Zoomwatts, amb Txell 
Sust, Georgina Llauradó, 
Salva Racero, Jofre Bardagí, 
Albert Mora, Manel Fortià, 
Àlex Tenas i Saki Guillem. Es 
presentarà el dissabte 1 de 
juny.

Antònia Font, La Troba o Joan Colomo formen part del cartell

Música de primera línia

St. Esteve de Palautordera

EL 9 NOU

La música té un pes especial 
en la programació del Festi-
val amb diferents concerts al 
llarg dels dos mesos, que aca-
baran amb l’actuació ja habi-
tual de La Troba Kung-Fú. El 
grup de la Garriga serà l’en-
carregat de tancar el festival 
el divendres 21 de juny amb 
un concert en què també s’hi 
barrejaran els elements de 
circ i amb la participació de 
diferents artistes convidats.

La primera actuació musi-
cal, però, serà el dissabte 20 
d’abril amb els mallorquins 
Antònia Font, que presenta-
ran el seu darrer àlbum, Vos-
tè és aquí (2012), amb grans 
cançons breus en durada 

però molt llargues en musi-
calitat, poesia i emotivitat.

Muchachito & Sus compa-
dres seran els protagonistes 
del dissabte 4 de maig. Al 
migdia faran un concert per 
a nens i al vespre per als 
adults. En el primer concert 
tindran la col·laboració d’ar-
tistes de circ arribats de la 
península com Asaco d’Ex-
tremadura, Circ Bover de les 
Illes Balears, Manolo Caram-
bola i Rolabola, d’Andalusia, 
i Javi Javichy d’Alcorcón. A 
la nit el concert serà protago-
nitzat només per Muchachito 
i els Compadres, El Ratón i 
Santos Veracruz.

El 18 de maig hi haurà un 
doble concert amb El Petit 
de Ca l’Eril, per presentar el 
disc La figura del buit, i Espe-

rit!, el projecte més personal 
de Mau Boada (Sant Celoni, 
1981), en què, convertit en 
home orquestra, fa viatjar 
el públic amb cançons de 
bressol al·lucinògenes, folk 
tripós, sons tel·lúrics, fresses 
i escapades al circ.

El 8 de juny serà el torn de 
Roger Mas. El cantautor de 
Solsona farà un recorregut 
per la seva discografia que 
inclourà peces de totes les 
seves etapes. Una setmana 
més tard, el 14 de juny, hi 
haurà un triple concert amb 
el músic de Sant Celoni Joan 
Colomo, que presentarà Pro-
ducto interior bruto. Vol.1, 
Maria Rodés amb Sueño 
triangular i Xarim Arestém 
una versió reduïda dels Very 
Pomelo.

La Mostra d’Arts 
Visuals Jove de 
l’Ametlla arriba a 
la segona edició
L’Ametlla del Vallès

La Mostra d’Arts Visuals 
Jove de l’Ametlla arriba 
aquest dissabte a la segona 
edició amb la participació 
de directors novells i la 
presentació de curtmetrat-
ges creats per agrupacions 
juvenils. L’acte començarà a 
2/4 de 8 del vespre a la Sala 
Municipal de l’Ametlla, on 
es projectaran curtmetratges 
de temàtica lliure però des 
d’una mateixa perspecti-
va jove. Tot seguit es farà 
un concert del grup local 
Nganguinga&Ngangonga al 
bar Can Bassa. L’objectiu de 
la mostra, a més d’ensenyar 
les creacions audiovisuals 
dels joves de l’Ametlla, és 
facilitar la interacció entre 
tots els joves creatius per 
potenciar possibles col-
laboracions futures. 

Bremen comença 
la gira a la Nau 
B1 de Granollers

Granollers

El grup barceloní Bremen, 
finalista del concurs Sona 
9 el 2011, comença aquest 
divendres a la sala Nau B1 
de Granollers la gira per pre-
sentar el seu primer disc, Les 
cançons que vindran (Fina 
Estampa). L’àlbum, publicat 
el 12 de març, ha rebut molt 
bones crítiques que coinci-
deixen a assenyalar que les 
12 cançons no són pròpies 
d’un primer treball per la 
maduresa de les lletres i el 
bon treball musical. El reper-
tori ja ha passat la prova del 
directe en una vintena d’ac-
tuacions i cites tan significa-
tives com el Festival Jardins 
de Cap Roig o el Primavera 
Club. El quintet està format 
per Toni Terrades (guitarra i 
veu), Gracià Pedro (guitarra 
i veu), Guillem Rodríguez 
(guitarra i lap steel), Joan 
Villarroya (baix) i Miguel 
Ballester (bateria).

El director Marcel 
Barrena, al cinema 
Alhambra de la 
Garriga
La Garriga

El director de la pel·lícula 
Món petit,  Marcel Barrera, 
serà aquest diumenge al 
cinema Alhambra de la Gar-
riga on es projectarà la seva 
pel·lícula. El director hi serà 
a 3/4 de 9 del vespre, però la 
pel·lícula també es projectarà 
aquest divendres, dissabte 
i dilluns. El director podria 
estar acompanyat de l’actor 
protagonista, Albert Casals, 
però encara no està confir-
mada la seva assistència.


