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Una imatge de la companyia russa Bamboo en plena acció
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC CASTELL DE FIGUERES

El Castell de Sant Ferran acollirà entre
l’1 i el 4 demarç un festival internacional
amb espectacles circenses excepcionals

Figueres,
capitaldelcirc

JUSTO BARRANCO

Barcelona

E
n un moment de cri-
si profunda per al
món cultural, cele-
brar un naixement
resulta tan excepcio-

nal com encoratjador. I ho és en-
cara més atenent a l’ambició del
nou Festival Internacional del
Circ Castell de Figueres: mostrar
cada any 22 excepcionals núme-
ros de circ quemai abans no s’ha-
gin representat a Europa. És a
dir, seguir el camí traçat per la
dotzena de grans festivals inter-
nacionals de circ que hi ha al
món, que any rere any mostren
enpúblic atraccions de primer ni-
vell –i el degà dels quals és el fes-
tival de Montecarlo–, però do-
nant-hi una volta de rosca més:
programar a l’espectacular esce-
nari del pati d’armes del Castell
de Sant Ferran només números
inèdits als circs europeus. No-
més amb l’excepció, això sí, d’al-
guns artistes que provinguin dels
països hereus d’aquesta gran po-
tència circense que era l’antiga

URSS. Números que en la prime-
ra edició, que tindrà lloc entre l’1
i el 4 de març, arribaran deMon-
gòlia, els EUA, el Canadà, Mèxic,
el Vietnam, la Xina, El Salvador,
Etiòpia, Colòmbia, Rússia, Bielo-
rússia i Ucraïna.
Dins la gran carpa instal·lada

al castell, amb capacitat per a
1.480 espectadors, hi haurà equi-
libri de sabres al trapezi, contor-
sions, bambú aeri, funambulisme
a gran altura, salts a la bàscula,

malabars, cordes aèries, doble
barra russa, jocs icàrics… I els di-
ferents números s’aplegaran en
dos grans espectacles amb 11
atraccions cadascun: l’espectacle
blau, que obrirà el foc l’1 demarç,
i el vermell, que tindrà lloc el dia

2. Els dos es podran veure nova-
ment el dissabte 3, i finalment
diumenge se celebrarà l’especta-
cle or amb els millors artistes
dels dos i amb la gala de lliura-
ment de premis.
El director del nou festival és

Genís Matabosch (Figueres,
1977), antic director del Festival
Internacional de Pallassos de
Cornellà i de les tres edicions del
Festival de Circ d’Albacete, que
es va deixar de celebrar el 2010
per la crisi i del qual el nou cer-
tamen pretén ser un successor
molt avantatjat.Matabosch va ex-
plicar que el festival serà únic a
Espanya, però que a més aprofi-
tarà la condició de Figueres com
a cruïlla de camins per atraure
programadors i aficionats es-
trangers amb la intenció de veu-

re números inèdits: ja s’han orga-
nitzat trens des de França i Itàlia
per fer cap a la cita.
L’alcalde de Figueres, Santi Vi-

la, va subratllar que aquest festi-
val és una de les apostes de Figue-
res en matèria cultural. Ho de-
mostra el pressupost de què dis-
posa: dels 250.000 euros, les
administracions públiques apor-
ten una part minoritària dels in-
gressos, una quantitat que no arri-
ba als 70.000, mentre que tot i el
xàfec econòmic actual, més del
doble, fins a 140.000 euros, pro-
vénen de patrocinadors i mece-
nes privats, i finalment, la resta
sortirà dels ingressos de taquilla.
Això sí, tant Matabosch com l’al-
calde de Figueres esperen que la
Generalitat i l’Estat també col·la-
borin en les edicions vinents.c

L’objectiu és
mostrar cada any
vint-i-dos números
no vistos mai
abans a Europa

Empleats
del Liceu
s’oposen
aunERO

ESCRIT I DIRIGIT PER DANIELE FINZI PASCA

COMPREU ARA LES

VOSTRES ENTRADES

ESTRENA A BARCELONA EL 20 DE GENER

Sota el Grand Chapiteau
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El comitè d’empresa del Gran
Teatre del Liceu va emetre
ahir un comunicat en què ex-
pressa la seva sorpresa i indig-
nació davant les notícies que
han aparegut alsmitjans de co-
municació sobre la presen-
tació d’un possible expedient
de regulació d’ocupació
(ERO). “En cap cas la direcció
del teatre no ha convocat ni el
comitè d’empresa ni els treba-
lladors per comunicar-los la
presentació d’un ERO, mal-
grat les reiterades peticions
que ha realitzat el comitè
d’empresa per reunir-se amb
l’empresa”.
La nota no s’estalvia críti-

ques a la gestió dels directius:
“Segons les notícies que han
aparegut a la premsa, els tre-
balladors, per preservar els
nostres llocs de treball, hau-
rem de cedir drets laborals i,
en cap cas no es parla de la
mala gestió econòmica i artís-
tica dels directius del teatre.
Han estat incapaços de pre-
veure un descens anunciat
d’ingressos públics, de poten-
ciar la captació de recursos
privats i de coordinar un pla
de viabilitat”.c


