
El circ envaeix
Figueres
Seran 52 artistes de 13 països diferents els
que presentaran 22 actuacions inèdites a
Europa en la primera edició del Festival
Internacional Castell de Figueres

● Genís Matabosch és un ena-
morat del circ des que instal·la-
ven veles al costat de casa seva.
Ara, després d’haver voltat per
mig món, ha decidit organitzar
un ambiciós festival interna-
cional de circ. És de l’1 al 4 de
març al castell de Figueres. El
repte és presentar només es-
pectacles de renom que mai
s’hagin vist a Europa. L’interès
per aquesta concentració artís-
tica ha despertat molta expec-
tació. Tant a Catalunya com
entre els sectors del circ d’Eu-
ropa –el TGV des de França està
tenint un gran èxit i alguns ho-
tels de Figueres ja han penjat el
cartell de “Complet” alguns
dels dies del festival–. L’èxit de
venda de localitats ha obligat a
afegir dues funcions al dens
calendari d’aquest festival.
Tres mil entrades que s’han
posat a la venda que se su-
men a les 11.450 previstes en
principi. Es tracta, doncs, i se-
gons com va explicar l’alcalde
de la ciutat, Santi Vila, d’una
clara aposta estratègica per po-
tenciar Figueres en el mercat

Jordi Bordes / Joana Peña

del turisme cultural i, alhora,
per portar turistes en tempora-
da baixa.

Competiran 52 artistes de 13
països davant un jurat interna-
cional format per 18 impor-
tants directors i experts en circ
vinguts d’arreu del món. Es
presentaran 22 actuacions inè-
dites a Europa, que es reparti-

�  Amb cotxe, s’arriba al
castell de Sant Ferran per
l’autopista AP-7 (sortida 4,
Figueres sud, des de Barcelona
o per la sortida 3 Figueres des
de França), la carretera N-II i la
N-260.
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■ Per arribar-hi
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ran en dos espectacles de se-
lecció –el Blau i el Vermell– i ac-
tuaran davant un jurat que vo-
tarà per concedir els premis
oficials de l’esdeveniment. El
diumenge, els artistes seleccio-
nats conformaran l’espectacle
Or, en què tindrà lloc l’entrega
de premis –a la imatge del cos-
tat–. Aquests són els anome-

nats Elefants d’Or, de Plata i de
Bronze, un exclusiu guardó
d’inspiració daliniana. Entre
altres números, al festival es
presentaran per primer cop
treballs d’artistes de diverses
disciplines com ara el còmic

rus Alfonse Coconut i l’americà
Adam Kuchler, l’excepcional
malabarista mexicà Kevin Flo-
res, el colombià James Gonzá-
lez amb l’arriscat número de
rola-rola aeri, la jove contorsio-
nista etíop Rich Metiku, el duo
xinès Cangzhou amb l’equilibri
de sabres al trapezi, l’actuació
dels Icaris a càrrec dels ger-

La primera edició d’aquest festival
de circ podrà gaudir de

l’excepcional tècnica de la
funàmbula vietnamita Thu Hien,

una gran mestra de la corda fluixa.
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mans Rodríguez d’El Salvador
o la troupe Mongola Zola amb
el número hand voltige.

Música de luxe
El prestigiós director d’orques-
tra francès Carmino D’Angelo
és l’encarregat de posar el toc
musical al festival. La seva or-
questra, la millor formació mu-
sical circense d’Europa, oferirà
La música en el circ, un ampli
repertori que il·lustrarà el difí-
cil art de produir una banda
musical en directe. A la forma-
ció habitual de músics de
D’Angelo s’incorporaran per a
l’ocasió tres instrumentistes
vinculats a l’Escola de Música
del Casino Menestral Figue-
renc, seleccionats exclusiva-
ment per a aquest concert
–3 de març, a les 22.30 h, al
Teatre Municipal El Jardí.

Activitats paral·leles
Cinc exposicions en total,
dues presentacions de lli-
bres editats amb motiu del
festival, la mostra de films do-
cumentals circenses i la prime-
ra Fira Internacional de Col-
leccionisme de Circ, són les ac-

tivitats paral·leles que comple-
ten el festival i que desplegaran
per la ciutat la màgia del circ.

Dalí i el circ
Coincidint amb la celebració
del festival, l’historiador i pe-
riodista empordanès Josep
Playà ha publicat el llibret Dalí,
el nen a qui li agradava el circ,
un estudi per entendre millor
aquesta vinculació daliniana
amb el circ i que treu a la llum
l’admiració que l’artista sentia
per aquest món a través de do-
cumentació i anècdotes –fins
ara aquesta relació no estava
recollida entre l’àmplia biogra-
fia de l’artista–. Entre les anèc-
dotes recollides hi ha la perfor-
mance que el geni va protago-
nitzar amb un elefant pels car-

rers de Figueres tot reme-
morant el pas del general
Hanníbal pels Pirineus, o
la de la visita a l’hotel Ritz

de Barcelona de dues artis-
tes txeques que apareixien en
el número de contorsió del Cir-
co Americano a petició de Dalí,
després que aquest hagués vsit
tots els números com a espec-
tador.

�  Dies: De l’1 al 4 de març.
�  Lloc: Carpa Blanca Castell
de Sant Ferran, a Figueres.
�  Horaris: Dijous, a les 20.30 h
(estrena); divendres, a les
20.30 h; dissabte, a les 16, a
les 19.30 i a les 22.30 h, i
diumenge, a les 18 h (cloenda).
�  Preus: Butaca plata 18 €,
Butaca or 25 €, Llotja VIP 45 €.
Amb carnet jove i universitari:
10, 15 i 45 €, respectivament.
Venda d’entrades:
www.servicaixa.com
�  Més informació:
www.festivaldelcirc.com

● Amb motiu de la celebració
d’aquest nou festival de circ de
Figueres, tres grans veles de circ
(de 15, 32 i 46 m de diàmetre)
s’instal·laran dins el pati d’armes
del castell de Sant Ferran. Situat
sobre un altiplà al terme de Fi-

gueres, es tracta d’un element
patrimonial de primer ordre, el
monument de majors dimen-
sions de Catalunya i la fortalesa
més gran del segle XVIII d’Euro-
pa. Sens dubte, un altre tret dife-
rencial del festival.

El castell de Sant Ferran, un marc únic

■ Dades d’interès

Festival Internacional del Circ Castell de Figueres
6 REPORTATGE SORTIM - Del 2 al 8 de març del 2012



El ritme ràpid del número, la precisió de les diferents se-
qüències, el fet que les captures siguin repartides entre els
dos i l’absència de protecció, són fets que distingeixen el
número de trapezi fix dels estatunidencs Duo Daring Jones.
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