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EL 9 NOU

CULTURA Festival Circ Cric al Montseny

el cap de setmana el Festival
Circ Cric va continuar amb
activitats per a totes les edats
arreu del poble. Dissabte a
la tarda, Sebas va presentar
Acorde, una proposta propera al teatre d’objectes en
la qual andròmines, ferralla
electrònica i objectes diversos
cobren vida per mitjà del circ.
Ja al vespre, poc abans de la
final de la Lliga de Campions,
l’activitat tornava a la carpa
principal de la companyia
de Tortell Poltrona de la mà
d’Atempo, un espectacle que
combina circ, dansa i música. Diumenge, després de la
inauguració al matí del parc
de les Olors de Vallmanya, el
grup de teatre social Femarek
va presentar al Teatre Pare
Casals l’obra Okupes.

RAMON FERRANDIS

LA TROBA KUNG-FÚ,
DIVENDRES VINENT

Albert Pla i el guitarista Diego Cortés van oferir un espectacle singular i provocador

Albert Pla i Diego Cortés s’uneixen
en l’obertura del Festival Circ Cric
El festival coincideix amb el trentè aniversari de la companyia de Tortell Poltrona i Montse Trias
Sant Esteve de P.
Laia Framis

El Circ Cric, de Tortell Poltrona i Montserrat Trias, està
d’aniversari. Celebra 30 anys,
i per commemorar la data ha
organitzat un festival de circ

que va començar divendres i
que acabarà el proper cap de
setmana.
L’espectacle encarregat
de donar el tret de sortida a
la festa va ser un muntatge
singular, provocador, que
fusionava la guitarra lliure

i sense complexos de Diego
Cortés amb les lletres i la
bogeria magistral d’Albert
Pla. La posada en escena, a
la carpa Cabaret Coluche del
Circ Cric de Sant Esteve de
Palautordera, i la complicitat
de dos músics que salven les

distàncies amb una poètica
visual estudiadíssima, va
entusiasmar un públic ja
adult que, en acabar l’espectacle, es va aixecar de la cadira per ovacionar els artistes.
Albert Pla i Diego Cortés
van actuar divendres, però

Les olors del Montseny
S’inaugura oficialment el parc de les Olors de Vallmanya, a Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve de P.

També en l’àmbit del Festival
Circ Cric, diumenge es va
inaugurar oficialment el parc
de les Olors de Vallmanya, a
Sant Esteve de Palautordera.
Es tracta d’un espai adjunt
a la masia de Can Net on els
visitants poden veure i olorar
fins a 50 tipus de plantes
aromàtiques, medicinals
i culinàries. Moltes de les
espècies que s’hi cultiven,
com ara la Lavandula stoeches,
la tarongina o el poniol, són
autòctones del Montseny.
El parc de les Olors de
Vallmanya és una iniciativa
associada a la divulgació i creació de productes relacionats
amb el món de les plantes
aromàtiques que vol ser una
experiència sensorial que
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Al llarg de diumenge es van fer diferents visites guiades al parc

Dilluns, 30 de maig de 2011

El festival continuarà el cap de
setmana vinent amb l’esperada actuació La Troba Kung-Fú.
Els vallesans, que l’any passat
ja van participar al Festival al
Circ Cric al Montseny, tornen
divendres 3 de juny a Sant
Esteve per presentar el seu
nou disc, A la panxa del bou. I
de la rumba, la programació
salta a les activitats familiars,
ja que dissabte a l’esplanada
del Circ s’hi faran espectacles
de tota mena: circ, titelles,
fira, pallassos, tastets gastronòmics...
L’encarregat de tancar el
festival d’enguany serà el
propi Tortell Poltrona. L’impulsor del Circ Cric aprofitarà aquest festival per mostrar
la seva darrera creació, Grimègies, un muntatge on tracta el tema de la mort des del
punt de vista d’un pallasso
que no renuncia a l’humor.

passi pel nas i transporti els
visitants al món dels perfums
i de les emocions. A partit
d’ara oferirà visites guiades a
escoles, instituts i també particulars i empreses, a més de
produir derivats d’olis essencials per a cosmètica.
A la inauguració hi va participar el quartet de corda
Alimalim, l’alcalde del municipi, representants de l’Associació d’Empresaris del Baix
Montseny i també Claret
Clown. El popular pallasso va
guiar els assistents per un itinerari teatralitzat que recorria el parc sencer. També va
fer una visita guiada, més
especialitzada, la creadora
de la Xarxa de Parcs de les
Olors de Catalunya, al qual
s’ha adherit el de Vallmanya,
Pilar Comes. La xarxa compta
ja amb 12 espais i espera arribar als 50 d’aquí a 3 anys.
El parc de les Olors
Vallmanya obrirà els caps
de setmana de 10 del matí a
2 del migdia i de dimarts a
divendres s’hi faran visites
concertades.

