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ESPECTACLES DE PRESENTACIÓ
DE LA TEMPORADA 2023
8A EDICIÓ

Viu la cultura de prop

Ferran Palau i l’espectacle Devoris Causa d’Escarlata
Circus seran els protagonistes de la presentació de
la vuitena edició de Rerelteló dins els actes de la Fira
d’Hivern els dies 6, 7 i 8 de desembre.
Seguint la línia de l’última edició de Rerelteló, les
activitats complementàries (+RET) i els espectacles de
la temporada tindran un fil conductor comú que ens
servirà com a excusa per parlar en profunditat d’un
tema que volem reivindicar. El leitmotiv d’aquesta edició
serà l’amor, un tema lluminós i tendre que ens permetrà
veure i escoltar diferents maneres d’estimar i parlar-ne.
Els dos espectacles de presentació de la temporada ja
van en aquesta línia, i tant Ferran Palau com Escarlata
Circus ens donaran la seva versió més personal de
l’amor.
Durant els espectacles de presentació de la 8a edició
de Rerelteló donarem a conèixer tota la programació
de la temporada. A més, oferirem la possibilitat que
els espectadors es puguin apuntar al nou canal de
comunicació directa a través de Whatsapp per poder
ser els primers a assabentar-se de les novetats de
Rerelteló, gaudir de descomptes i moltes sorpreses més.
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DIMARTS 6 DE DESEMBRE · 20 H · 10 € · MÚSICA

7 i 8 DE DESEMBRE · 17.30 H · 20 H · 10 € · CIRC
ESTUDI TALLER CARLES FONTSERÈ
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DIMARTS 6 DE DESEMBRE · 20 H · 10 €
MÚSICA

“L’essència del pop metafísic”

Ferran Palau escriu la seva història com un
paisatge que gira a ritme tranquil, assossegat,
però implacable. Igual d’implacable que la seva
música. El febrer de 2021, va presentar Parc, el
seu cinquè àlbum, on ens parla de nou de l’amor,
però aquesta vegada hi trobem un amor que fa
una mica més de mal, un que crema una mica
més fort. Un amor seduït pel minimalisme i els
sintetitzadors que ens guien, a pas lent, a través
del seu imaginari.

Ferran Palau, de qui vam poder gaudir a l’Estunart en diverses ocasions, tancarà la gira de presentació de tots dos discos a Barcelona el 17 de
desembre, però uns dies abans podrem veure’l
a Rerelteló acompanyat de les veus d’Anna Andreu, Maria Hein, Iris Deco, Carlota Flaneur
i Twin.

Gairebé sense deixar temps per a assimilar
aquest treball, a finals de 2021 apareix Joia, un
disc nascut sota la influència de totes les dones
que habiten en el segell Hidden Track Records
i l’admiració cap a totes elles. Un disc en el qual
Ferran Palau torna a la intimitat de la veu i la
guitarra, on tot es torna més sincer i honest.
Parc i Joia són el cinquè i el sisè disc de Ferran
Palau, que continua la saga després de Kevin
(2019), Blanc (2018), Santa Ferida (2015) i L’Aigua del Rierol (2012), sense oblidar-nos de Cel
Clar, el doble senzill que va llançar el 2020.

Cançons de: Ferran Palau
Veu i guitarra: Ferran Palau
Arranjaments de guitarra i veus: Jordi Matas
Cors: Anna Andreu, Maria Hein, Iris Deco,
Carlota Flaneur i Twin
Estilisme: Mar Medinyà
Segell: Hidden Track Records

No hi ha una veu més perfecta per inaugurar
una edició de Rerelteló dedicada a l’amor.

CONCERT DE FINAL DE GIRA AMB L’ACOMPANYAMENT
D’ANNA ANDREU, MARIA HEIN, IRIS DECO, CARLOTA FLANEUR I TWIN

Fotografia: Sílvia Poch

7 i 8 DE DESEMBRE · 17.30 H · 20 H · 10 € · CIRC
ESTUDI TALLER CARLES FONTSERÈ

“Una experiència caníbal-verduresca
a l’interior d’una carpa de circ”

La vida i la transformació dels aliments són l’eix
principal d’una trama amb arrels verdulaires
que es transformen gràcies a l’enginy dels dos
protagonistes, manipuladors de conceptes, d’elements i d’aliments. Un clam a la llibertat i a la
imaginació que té lloc en un espai ben singular:
l’interior d’una carpa de circ.
La manipulació d’elements serveix per explicar
una història cruel i quotidiana amb els perfums
més saborosos de la cuina. L’experimentació en
el moviment i l’aprofundiment en la dramatúrgia d’uns personatges que supuren circ pels porus condimenten la història de forma agredolça,
picant, amargant i fins i tot, salada. Uns personatges que, per sobre de tot, desprenen amor.
No és un espectacle culinari ni de circ ni de dansa ni de teatre; és un convit a un ritual quotidià
farcit d’intriga, de tastets, de proeses, de moviment i de drama.
L’any 1987 Jordi Aspa i Bet Miralta van crear
Escarlata Circus; des de llavors han fet un gran

nombre d’espectacles que han girat arreu d’Europa, Israel i Rússia. Aquest any, han estat de
residència artística al Centre Cívic de Porqueres
per enllestir el seu últim projecte i, durant la Festa Major de Miànigues, més de 60 persones van
poder assistir als assajos oberts de la grUtesca.
Ara, volem recuperar el seu espectacle més reconegut, que fa més de deu anys que es va estrenar i
ja compta amb més de cinc-centes representacions.
Durada: 60 minuts
Edat recomanada: a partir de 10 anys
Idea i guió: Escarlata Circus
Direcció: Jordi Aspa
Intèrprets: Jordi Aspa i Bet Miralta
Mirada exterior en moviment: Roberto Olivan
Acompanyament artístic - definició d’espai:
Jani Nuutinen
Definició de personatges: Pierre Pilatte
Disseny d’il·luminació: Jep Vergés
Producció executiva: Escarlata Circus
i Marcel·lí Puig

PREMI NACIONAL DE CIRC 2007
MÉS DE 500 REPRESENTACIONS DE DEVORIS CAUSA

VENDA D’ENTRADES

ORGANITZA

Les entrades es poden comprar anticipadament
a www.rereltelo.cat. Si queden entrades disponibles, es vendran a la taquilla una hora abans
que comenci l’espectacle.
Aforament reduït.

MÉS INFORMACIÓ

AMB EL SUPORT DE

Centre Cívic de Porqueres
C/ Mercè Rodoreda, 5
17834 - Porqueres
972 573 612 - 672 220 255
info@centrecivicporqueres.cat
Bar del Cívic
Hi haurà servei de restauració un cop finalitzats
els espectacles.
Reserves: 661 798 191

CONTACTE DE PREMSA
Galderic Sanmartí
672 264 010
hola@rereltelo.cat

EQUIP
Regidoria de Cultura i Festes:
Elisa Teixidor
Direcció artística i coordinació:
Galderic Sanmartí
Producció tècnica:
Arnau Nadal
Serveis de sonorització dels concerts:
Joan Carles Ros - Rosky
Comunicació:
Paula Meijide
Gràfica:
Enserio
Edició de vídeo:
Carles López - Mandala
Animació gràfica:
Mak Dzinovic
Correcció:
Isabel Roura

SEGUEIX-NOS A
@rereltelo

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

rereltelo.cat

