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Arrenca el
Festival
Shakespeare
de Santa
Susanna
➤ Amb la presentació de la vi-
deocrecació Shakespeare Meeting
Point, del col·lectiu loscorde-
ros.sc, ahir al vespre va arren-
car la tercera edició del Festival
Shakespeare de Santa Susanna.
Aquesta cita estival, dirigida per
Paco Azorín, ha esdevingut ja
un referent per a tots els
amants de l’obra del bard an-
glès. Ricard III, Al vostre gust i
Romeu i Julieta són alguns dels tí-
tols previstos en una edició que
inclou tant representacions te-
atrals, com espectacles de dansa
i concerts. La masia de Can
Ratés és l’escenari on es desen-
volupa aquesta cita que es clou-
rà el 7 d’agost.
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LA BISBAL

Celebrada del
15 al 17 de
juliol, la Fira
de Circ de la

Bisbal ha arribat a
la seva desena edició
amb la voluntat de
ser el punt d’inflexió
cap a un futur més
ambiciós.

Però el seu director, Albert
López, ha volgut també fer una
mirada retrospectiva al passat
amb una exposició al Castell.
Estructurada en dos àmbits,
mentre en un s’exposa part de
la col·lecció del figuerenc
Ramon Bech (cartells, progra-
mes, joguines, llibres i objectes
diversos de circ clàssic inter-

nacional), l’altre contempla la
trajectòria de la Fira des de
1996 fins a enguany i inclou els
originals dels cartells de les
dues edicions de la primera
etapa de la Fira (1984 i 1985).

Engegada pel llavors regidor
de Cultura Josep Maria Terrade-
llas i l’hostaler Josep Adarnius,
tots dos membres de l’associació
local Pau Fila, la Fira de Circ de
la Bisbal va ser la primera de
l’Estat. Tot i que circumstàncies
adverses –i diverses– van limitar
la iniciativa a dues edicions,
l’any 1996 el grup de joves Nuiks
(l’associacionisme sempre ha
estat un trumfo a Catalunya) va
reprendre la idea i ara ja porten
deu edicions de Fira –que,
doncs, en fan dotze.

El circ
A més d’espectacles circenses,

se n’han programat d’altres de
més pròxims al teatre i altres
arts escèniques que no pas al
circ. En pallassos, el Rubbish

Rabbit dels italians Toni Clifton
Circus, deixebles confessos de
Leo Bassi, va dividir les opinions
del respectable, però a mi em va
fer enyorar aquell Garbage amb
què Jango Edwards i els Friends
Roadshow sacsejaven el Saló
Diana fa quasi trenta anys. Si bé

el belga D’Irque arrenca Tais-toi
et jongle! amb una morositat ex-
asperant, el xou és simpàtic i en-
tretingut i en Dirk hi domina
tant el públic com els malabars,
l’equilibri i l’acrobàcia.

No vaig poder veure Circus
Klezmer, la producció nadalen-
ca de l’Ateneu de Nou Barris que

continua girant amb èxit per tot
Catalunya (crítica a l’AVUI del
4.1.05), però sé que els bisba-
lencs la van apreciar. Els Excèn-
trics van triomfar amb Música,
maestro! (un dels millors espec-
tacles internacionals de pallas-
sos dels últims anys, gira amb
èxit per Europa i Amèrica,
premi FAD Sebastià Gasch 2002
i, ves per on, no troba teatre per
fer temporada a Barcelona!). Hi
ha hagut tres muntatges nous
de trinca: Nova vida amb Josep i
Maria, de Bet Garrell i Marcel Es-
colano (Els Galindos), que, en-
cara en rodatge, ja regala mo-
ments brillants i emotius; Cafè
d’olla, dels Àticus, al qual falta
ben poc per a l’excel·lència, i una
petita joia: Llenties i Marabú, d’Es-
carlata Circus, en què Bet Mi-
ralta i Jordi Aspa combinen
ofici, senzillesa i imaginació per
guanyar-se la complicitat del pú-
blic des del primer moment.

Amb els alts i baixos propis
d’una organització no profes-
sional però que hi posa cor i
il·lusió a dojo, la Fira de Circ de
la Bisbal fa un treball d’assen-
tament del circ molt més im-
portant del que sembla a pri-
mera vista.

Fira de Circ de la Bisbal, quan
10 edicions en fan una dotzena

Els Excèntrics van
triomfar amb

‘Música, maestro!’,
un dels millors dels

últims anys

Empúries acollirà
el recital Euskadi-
Catalunya-Cançó
Redacció
BARCELONA
Avui es celebra a les ruïnes
d’Empúries un recital per
establir ponts de
comunicació entre el poble
català i el basc. Aquest
concert, amb el títol
d’Euskadi-Catalunya-Cançó,
que començarà a les 22:30
hores, vol que davant de la
globalització que estem
vivint, les cultures
minoritàries no perdin el seu
lloc, i que per tant, la seva
identitat prevalgui. En aquest
recital que vol reivindicar la
cançó d’autor hi estaran
convidats el cantautors
catalans Josep Tero i Marina
Rossell, i Joseba Gotzon per
la part d’Euskadi. Aquesta
iniciativa d’interrelació entre
aquestes cultures properes ja
porta 15 anys d’història. La
presentació de l’acte anirà a
càrrec de Carles Duarte amb
el poema El cant del mar.


