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Escenes
‘UNA HISTÒRIA CATALANA’
TNC (BARCELONA)
JORDI CASANOVAS PRESENTA UNA VERSIÓ MOLT
RENOVADA D’AQUESTA PEÇA, UN VIATGE DES DE
LA TRANSICIÓ A LA BARCELONA POSTOLÍMPICA.
Del 27 de febrer al 7 d’abril

‘EOLOH!’
BARTS (BARCELONA)
EL CIRC MÉS ESPECTACULAR I MÀGIC ARRIBA
DE LA MÀ D’AQUESTA COMPANYIA INTEGRADA
PER INTÈRPRETS DE DIFERENTS PAÏSOS.
Del 27 de febrer al 5 de març

TRIA DE JOIES
JINAN ACROBATICS TROUPE
EQUILIBRISME AMB CERCLES I LLAÇOS
Una companyia xinesa amb una tradició de més
de mig segle, que proposa equilibrismes amb
què han triomfat al Cirque du Soleil a Macau.

LOS CALUGAS
HUMOR
Aquesta família és tota una institució a Xile i
a tot Llatinoamèrica. A Figueres hi actua, per
primer cop a Europa, la tercera generació.

DUO FRANCO VITAL
PUNTERIA AMB BALLESTA
Mexicans de dilatada trajectòria, han tornat ara
a la pista amb un número d’inspiració medieval
i insòlit pel tipus d’arma emprat.

TROUPE YAKOV EKK
ACROBÀCIES AMB CAVALLS
La companyia russa és una de les quatre al món
que en fan. Oportunitat única, per l’excepció a
la prohibició de les funcions amb animals.

OLGA GEVORKYAN
ANTIPODISME VERTIGINÓS
Ho heu llegit bé: és l’art de fer equilibris i mala-
barismes amb els peus. Aquesta artista russa el
domina. Hula-hoops, boles, maces...

BELÉN GINART

Recordeu les clàssiques
pel·lícules de vaquers,
amb aquells rudes ge-
nets fent punteria
amb el llaç? ¿Imagi-
neu que la punteria

pugui consistir a passar pel llaç
en moviment?

Si us agraden les emocions
fortes, espereu a veure de què
són capaços els xinesos Jinan
Acrobatics Troupe, convocats
aquests dies a mostrar la seva
feina a Figueres. Però això no-
més és el principi. ¿Se us ha en-

El II Festival Internacional de Circ converteix la ciutat en
aparador dels millors números inèdits de cada especialitat

CITA D’OR A FIGUERES
AMB L’ESPECTACLE
MÉS GRAN DEL MÓN

congit mai el cor esperant que el
llançador de ganivets encertés
la diana, i no la noia? Si és així,
potser no sereu capaços de su-
portar els exercicis de precisió
amb ballesta que proposen els
mexicans Duo Franco Vital. ¿Se
us ha acudit mai que…?

Bé, potser val més una reco-
manació que revelar tants se-
crets: Figueres celebra aquest
cap de setmana la segona edició
del seu Festival Internacional
de Circ. I promet deixar el pú-
blic bocabadat amb les actuaci-
ons dels 60 artistes seleccionats
procedents de 12 països: tots ells
presenten números (22 en to-

tal) inèdits a Europa. I per segon
any converteixen la ciutat em-
pordanesa en aparador i capital
del millor circ mundial.

ELS ANTECEDENTS
“A Figueres hi ha una gran tradi-
ció de circ. En ser ciutat de cru-
ïlla, esdevenia la porta d’entrada
a l’Estat de moltes companyies
internacionals”, precisa Genís
Matabosch, director del festival.
Fill de la localitat, fanàtic del gè-
nere i amb una dilatada trajectò-
ria professional en aquest camp
(entre d’altres, ha ostentat la di-
recció del Festival Internacional
de Pallassos de Cornellà), Mata-
bosch va decidir que era un bon
lloc per resseguir el model dels
grans festivals internacionals de
circ, instituït a Montecarlo pel
príncep Rainier l’any 1974.

En només una edició, ja han
aconseguit que Figueres sigui
inclosa en el circuit dels 16 grans
festivals mundials. “Som refe-
rent. De la primera edició van
sortir números que al llarg de
l’any s’han presentat en grans
circs internacionals”, diu Mata-
bosch. El caràcter inèdit de les
actuacions que s’hi presenten és
el tret distintiu del festival giro-
ní. Està pensat com un espai per
a la descoberta. “I per això po-

tenciem la presència d’artistes
de fora d’Europa”, precisa. En-
guany el cartell l’integren sis
companyies russes, dues de xi-
lenes, una d’argentina, una
d’ucraïnesa, una del Kazakhs-
tan, una de brasilera, una de ja-
ponesa, una de vietnamita i una
d’estatunidenca.

EL FUNCIONAMENT
La dinàmica de funcionament
dels festivals internacionals
sempre és la mateixa. Els 22 nú-
meros programats es dividei-
xen en dos blocs o espectacles.

Són el que a Figueres anome-
nen Espectacle Blau i Especta-
cle Vermell.

Sota carpa, els artistes pre-
senten els seus números al pú-
blic, però al mateix temps estan
sent puntuats per un jurat in-
ternacional de 18 professionals
de referència en el món del circ
(aquest any, per exemple, en
forma part la directora de càs-
ting del Cirque du Soleil).

Són funcions sedàs, perquè
només els millors passaran a la
gran final, l’Espectacle Or, on es
decidiran els guanyadors. Per a
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‘NEXT’

SAT (BARCELONA)
SOLOS, DUOS I TRIOS PER EXPLORAR ELS
MECANISMES DE LA COMUNICACIÓ FÍSICA
ENTRE LES PERSONES.
Del 22 al 24 de febrer

‘RED PONTIAC’

TEATRE POLIORAMA (BARCELONA)
AQUESTA COMÈDIA ÀCIDA ESCRITA I DIRIGIDA PER
PERE RIERA TIRA A TERRA QUALSEVOL VISIÓ
IDEALITZADA DEL QUE SIGNIFICA SER MARE.
Fins al 17 de març

‘BIELDELBERG CLUB CABARET’
SALA MUNTANER
¿No teniu curiositat per saber com és una
reunió del club més selecte i poderós del
món? Aquesta és la vostra, perquè hi esteu
convidats.
Muntaner, 4 (Barcelona)
Del 27 de febrer al 7 d’abril

‘PROXIMITY’
MERCAT DE LES FLORS
Garry Stewart explora la ubiqüitat de la
càmera en el món contemporani en aquest
espectacle integrat en el festival IDN, dirigit
per Núria Font.
Lleida, 59 (Barcelona)
22 i 23 de febrer

‘LA TERRA OBLIDADA’
SALA ATRIUM
Escrita i dirigida per Llàtzer Garcia, l’obra
ha estat guardonada amb el premi Ciutat
de Gandia, i torna a la cartellera barceloni-
na després d’una excel·lent acollida a la
Sala FlyHard.
Consell de Cent, 435 (Barcelona)
Del 27 de febrer al 10 de març

GALA INTERNACIONAL DE MÀGIA
TEATRE ZORRILLA
El plat fort del Festival Internacional de
Màgia - XIII Memorial Li-Chang compta
amb actuacions com les del català Màgic
Sergio, guanyador del premi Valongo 2012.
Canonge Baranera, 17 (Badalona)
23 i 24 de febrer

‘ALADDÍ’
JOVE TEATRE REGINA
La companyia El Fantàstic Hardy Freenkel
posa en clau musical aquest conte clàssic,
pensat per a nens a partir de 5 anys.
Sèneca, 22 (Barcelona)
Del 23 de febrer al 10 de març

ALTRES
ESCENES

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC CIUTAT DE FIGUERES

les sevesactuacions, elsartistes
compten amb acompanyament
musical en viu: la banda capita-
nejada pel director Carmino
d’Angelo, durant 22 anys direc-
tor de l’orquestra del prestigiós
Cirque Pinder i ara compositor
musical per a artistes.

Aquests tres espectacles te-
nen lloc a la nova Gran Carpa
del festival, ambcapacitat per a
2.250persones. Està situada al
recinte firal de Figueres (un
desacord d’última hora va im-
pedir-ne la ubicació al Castell,
queen laprimeraedició forma-

vapartde ladenominacióofici-
al: Festival Internacional de
Circ Castell de Figueres).
“L’excel·lent xarxa de comuni-
cacionsde la ciutat afavoreix la
presència de molts programa-
dors. Per als artistes, partici-
par-hi suposa un abans i un
després en la seva carrera”, as-
seguraMatabosch.

L’ESPECTACLE EXTRA

A més de les actuacions a con-
curs,el festival reuneixenunes-
pectacledeproducciópròpiaels
artistes figuerencs més desta-

cats.ÉselFigueresCircusStars,
queespotveurealTeatreMuni-
cipal el Jardí en funció única
dissabte.Aquestanyelprotago-
nitzenelpallassoÀngelAmieva
i els il·lusionistes Raul Black i
Karlus.

LES ACTIVITATS PARAL·LELES

L’eclosiódecircqueviu laciutat
arran del festival no es limita
només als espectacles sota car-
pa. En paral·lel al programa
d’actuacions, s’han organitzat
conferències, presentacions de
llibres,una firadecol·leccionis-

me d’objectes relacionats amb
el món del circ i diverses expo-
sicions, entre les quals es podrà
veureElcircal cinema, queana-
litza larelacióentreaquestadis-
ciplina i el setè art a través d’un
centenar de cartells, guies pu-
blicitàries, fotocroms i progra-
mes de mà procedents de la
col·leccióparticulardeLluísBe-
nejam, i Els espectacles de la
il·lusió. Història de la màgia a
Figueres. Amés, s’han ofert ac-
tuacions de circ a la presó per-
què tothomparticipi de la festa
del circ a la ciutat.


