SORTIM FESTES POPULARS I FIRES

La Bisbal d’Empordà. (Baix Empordà)
XVII Fira de Circ al Carrer. Del 13 al 15 de juliol en diferents horaris i escenaris
de la localitat (plaça del Castell, plaça Major, passeig...). Punts d’informació a El
Mundial (vestíbul) i al passeig Marimon Asprer. 972 642 593. www.firadecirc.org

Diversió
contra la crisi
Companyies d’arreu del món omplen de circ
els carrers de la Bisbal en una edició marcada
per l’humor i l’augment dels espectacles
JOANA PEÑA

L

’oferta circense omplirà
aquests dies els carrers de la
Bisbal en la dissetena edició de la
Fira del Circ, que arriba marcada
per l’humor –res millor per fer
front a la situació econòmica actual i el marcat estat de pessimisme social– i les col·laboracions
amb col·lectius i festivals del sector. Per aquest motiu, a més de
destacar més que mai la quantitat d’espectacles de clown i humor en general, aquest any la
programació ha duplicat gairebé
l’oferta, amb prop de 90 espectacles –l’any passat eren 52–, gràcies al manteniment del pressupost i a les col·laboracions. Destaca especialment la del col·lectiu de nou circ català La Camaleònica d’Espectacles-La Bonita,
que també oferirà tallers i espectacles per a tots els públics en una

vela instal·lada al passeig de la
Bisbal (passeig Marimon Asprer). Amb tot, l’organització espera superar els 32.000 espectadors que van visitar la fira en l’última edició.

De renom. Un total de trenta-una companyies procedents
d’arreu del món (Catalunya, Andalusia, Euskadi, Madrid, França, Irlanda, Ucraïna, Alemanya,
Argentina, Brasil i Austràlia) seran les protagonistes dels espectacles de la programació, la qual
manté un format similar al d’edicions anteriors. Entre els artistes
de renom internacional destaquen Aleksandr Koblykov, l’únic
al món capaç de fer malabars
amb deu pilotes alhora; l’argentí
Chacovachi, “el pallasso tercermundista”, i Maku Jarrak, tots
dos molt reconeguts a l’Amèrica

Llatina; l’alemany Danilo Marder, un dels millors equilibristes
de mans, o les irlandeses The Barren Carrousel Aerial Circus Troupe, que formen part d’una família que fa quasi trenta anys que fa
circ.

També sobresurt una curiosa
proposta de mapping fet a mà, encarregada d’inaugurar la fira a la
plaça del Castell, l’espectacle
que oferirà La Compagnie Isis
–que per primer cop actuarà a
l’Estat espanyol amb una pro-

La Fuliola (Urgell) i Avià (Berguedà)
Festes del Segar i el Batre. 8 de juliol. Més informació a: www.segaribatre.cat i www.avia.cat

Separar el gra de la palla a l’antiga
M.J. RAMOS

A

la Fuliola ja van segar a
l’antiga i avui toca batre. A
la festa es demostrarà com es feia
aquesta feina el 1925 amb la màquina de batre sueca Arbika Verken, de Thermaenius. La diada
inclou altres mostres de treball
amb forques, amb carro d’escalada... També se celebrarà la Trobada Nacional de Puntaires i es
mostrarà la recuperació del ball
de les Forques, entre d’altres.
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Un moment de la festa a la Fuliola, amb treball a l’era. / PRESÈNCIA

A Avià, els segadors mostraran
com es treballava al camp i a l’era
i quines feines eren necessàries
en el procés de segar i batre. Cadascun portarà un aprenent. I
mentre ells treballin, la festa
convidarà a degustar l’esmorzar
típic dels segadors, a visitar la fira de productes artesans i la demostració de fer cordes, filar llana... A la tarda, es podran escoltar cançons de l’Alguer, ballar i
tastar el Pastís del Segador.

La Fira del Circ de la
Bisbal 2012 es
confirma més que
mai com tot un
referent dels
festivals de circ al
carrer al nostre
país, i dobla l’oferta
d’edicions
anteriors.
MANEL LLADÓ

Els espectacles principals de la
vela de dissabte i diumenge seran presentats per la clown Alba
Sarraute, la figura femenina,
trencadora i poètica alhora, que
il·lustra el cartell de la fira
d’aquest any.

Caldes de Montbui. (Vallès Oriental)
Escaldàrium. 14 de juliol, 00.00 h a la pl. de la Font del Lleó. www.labanya.cat
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posta que recorre el bo i millor
dels gèneres del circ; equilibris,
roda alemanya, força, clown, malabars...– i la cloenda del festival
2012, a càrrec de This Side Up,
una de les millors companyies
acrobàtiques de tot el món.

Esperant el Termaliot
JOANA PEÑA

A

questa espectacular posada
en escena de la llegenda sobre l’aigua termal és una de les cites més esperades del calendari
festiu de la localitat. Unes 2.000
persones esperen cada any l’arribada del Termaliot, el culpable
de totes les forces que s’han de
desencadenar, a través d’una festa que combina música, pirotècnia, focs, aigua i espectacle. A
partir de les dotze de la nit, l’hora
de les bruixes, s’alternen sis dan-

ses de foc i tres d’aigua acompanyades de músics que toquen en
directe. En les danses de foc, es
balla sota les espurnes dels diables; en les d’aigua, es fa sota el
raig de potents mànegues. A
banda de millorar la il·luminació i d’incorporar una pantalla
gegant per veure la festa en directe, enguany els organitzadors
han il·lustrat la llegenda a través
d’un conte. També han incorporat una tovallola al marxandatge
oficial de l’Escaldàrium.
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