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Figueres 
munta un 
gran festival 
internacional 
de circ

J. C. S.
BARCELONA

«Segurament hem triat el pit-
jor dels anys possibles però era 
el moment». Santi Vila, alcalde 
de Figueres, va presentar ahir el 
primer Festival Internacional de 
Circ Castell de Figueres, que se ce-
lebrarà de l’1 al 4 de març a la ca-
pital de l’Alt Empordà. En aquest 
cap de setmana, 52 artistes de 13 
països participaran en un festi-
val que tindrà caràcter competi-
tiu amb uns jurats d’experts in-
ternacionals que concediran di-
verses distincions.
 Aquesta és la gran novetat 
d’un certamen, únic a Espanya, 
que segueix el model de 12 fes-
tivals més de tot el món, amb 
el de Montecarlo (creat el 1974) 
com a gran referent. Un expert 
circense com Genís Matabosch 
ha trobat a la seva ciutat la con-
tinuïtat que no va tenir amb un 
projecte similar que va desen-
volupar els tres últims anys a 
Albacete. L’excel·lència artística 

és la marca d’un festival amb una 
norma estricta: els números que 
es presentaran no s’han vist a Eu-
ropa. D’aquesta manera la selec-
ció compta amb artistes, tots in-
ternacionals, de procedències 
tan exòtiques com Mongòlia, el 
Vietnam o el Salvador. «El més 
pròxim és de Kíev», va concretar 
Matabosch, que ha comptat amb 
un equip d’observadors estran-
gers per confeccionar el progra-
ma.

PRESSUPOST DE 250.000 EUROS / A les 
32 hectàrees del castell es munta-
rà el recinte del festival amb una 
gran carpa per a les set representa-
cions amb números còmics, con-
torsió, trapezi, corda fluixa, fu-
nambulisme, malabars o perxa.
 El festival neix amb un pressu-
post de 250.000 euros, dels quals 
es volen cobrir 140.000 amb un 
club de mecenatge. Figueres 
n’hi posa 25.000, i la Diputació  
de Girona i el Patronat de Turis-
me Costa Brava, 20.000 cada un. 
La resta s’espera cobrir amb les 
10.000 entrades a la venda. «Ara 
no ha sigut possible, però crec que 
en un futur la Conselleria de Cul-
tura recolzarà el festival», va sub- 
ratllar l’alcalde de Figueres. H

INICIATIVA AMBICIOSA

El certamen, de 
caràcter competitiu, 
reunirà de l’1 al 4 
de març 52 artistes  
amb números inèdits

Un ministre de vodevil
3‘Políticament incorrecte’ torna pel 15è aniversari de la seva estrena

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

P
er descomptat. D’aquesta 
manera tan contundent i 
agosarada al mateix temps 
va respondre Paco Mir, col-

laborador llavors d’El Jueves, a la pre-
gunta de José Luis Martín de si s’atre-
viria a dirigir un vodevil de Ray Co-
oney. Ni ell mateix podia sospitar 
que el seu debut en la direcció amb 
Políticament incorrecte significaria un 
èxit en el teatre barceloní. Va estar 
dues temporades al Condal, amb 

Joan Piqué i Esperanza Aguirre (lla-
vors ministres) entre els seus espec-
tadors, i va penjar moltes nits el so-
miat avís de No hi ha localitats. «Fins i 
tot ens vam fer fotos amb aquell car-
tell», recorda Paco Mir. Va ser el bap-
tisme inesborrable de la producto-
ra Vania.
 Han passat 15 anys i quina ma-
nera millor de recordar-ho que tor-
nar al Condal amb Mir –«el direc-
tor d’abans i d’ara», subratlla Mercè 
Puy, sòcia de la productora– i un nou 
repartiment. No del tot perquè Pep 

Ferrer repeteix amb un ascens. Avui 
ja és ministre. Llavors era el secretari 
que ha d’arreglar el desgavell provo-
cat per la trobada furtiva, una nit en 
un hotel, entre un ministre i una di-
putada de l’oposició. Tot es compli-
ca quan descobreixen un cos atrapat 
en una finestra i l’aparició inespera-
da  del marit i d’altres personatges.

MÉS AGILITAT / Mir ha pentinat una mi-
ca el text per donar-li més agilitat, 
amb algunes al·lusions a l’actualitat. 
El ministre és del PP, i la diputada, 

del PSC. Tampoc hi falten la prima 
de risc, els mercats i una possible in-
tervenció d’Espanya si es descobreix 
aquest embolic que pugui afectar els 
plans governamentals.
 Els artífexs de la reposició ho fan 
emparats en la fórmula imbatible de 
Políticament incorrecte. Aquest vode-
vil respon al cànon del gènere: esce-
nes hilarants i portes que no deixen 
d’obrir-se i tancar-se. «No hi ha ni un 
segon de calma. És dur mentalment 
i físicament», diu Ferrer. Ningú mi-
llor que ell per asseverar-ho. H

rePOSICIó AL CONDAL D’uN ÈXIT TeATrAL

33 Noelia Pérez (la diputada opositora), Lluís Villanueva (el secretari), Pere Ventura (el cadàver) i Pep Ferrer (el ministre), a ‘Políticament incorrecte’.

FERRAN SENDRA

Funció a la sala de casa
3‘Sé de un lugar’, d’Iván Morales, narra una crisi de parella

MARTA CERVERA 
BARCELONA

L’actor Iván Morales, guionista del 
film El truco del manco, entre altres,  
presenta com a autor i director Sé 
de un lugar en un nou espai de La Se-
ca-Espai Brossa, la Sala Vermella. Es 
tracta del lloc on en el futur s’ubica-
rà el cafè del teatre, una zona diàfa-
na situada al primer pis de l’edifici 
on la gent se sentirà com si fos a la 
sala de la casa del protagonista. «No 
hi ha la protecció de la platea. El pú-
blic està directament involucrat en 
el que passa al seu voltant», expli-
ca Morales conscient que aquesta 

és part de la gràcia de l’obra que es 
representarà de dimecres a diven-
dres. Hi ha 50 seients. «La gent viu-
rà molt de prop tot el que passa», 
afegeix.
 Sé de un lugar narra en to agredolç 
la situació de Béré (Anna Alarcón) i 
Simó (Xavi Sáez), una parella que 
intenta tirar endavant després de 
trencar la seva relació. Mentre ella 
es dedica a viatjar pel món per des-
cobrir noves experiències, ell op-
ta per tancar-se a casa. Preocupada 
per la seva situació, Béré intentarà 
amb les seves visites animar el seu 
ex. «Quan vam ensenyar el primer 

esbós de l’obra a La Caldera hi va 
haver gent que va venir plorant do-
nant-nos les gràcies. S’havien iden-
tificat amb els personatges. Tots te-
nim relacions amb exparelles, cada 
vegada més», comenta Morales. El 
drama de Béré i Simó és que, tot i es-
timar-se, saben que no poden estar 
junts. «Han arribat a la conclusió 
que a nivell conjugal no funciona-
ran. Parlen perquè no poden follar. 
Si ho fessin, no parlarien». 
 Sé de un lugar també té una mi-
ca de retrat generacional. «Mostra 
gent que veig quan vaig al cine, jo-
ves a punt de complir els 30 anys o 
que ja els tenen», diu l’autor i direc-
tor. «Persones que abans es pensa-
ven que eren classe mitjana alta i 
que ara han vist que no, que estan 
frustrats en l’aspecte laboral i tam-
bé decebuts amb les seves relacions 
perquè no acaben de funcionar». H

eL BrOSSA OFereIX uNA PeTITA GrAN PeÇA AL Seu FuTur BAr

33 Iván Morales.


