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L'equilibrista i contorsionista xi-
lena Catalina Palma va ser l'en-
carregada de donar el tret de sor-
tida a les activitats del 3r Festival
Internacional de Circ Ciutat de Fi-
gueres. La jove artista, de 16 anys,
va oferir un espectacle de con-
torsió i equilibri extrem en l’es-
cenari del castell de Quermançó
de Vilajuïga. «Feia temps que vo-
líem portar la Catalina Palma a Fi-
gueres, ella és la primera dels 75
artistes que passaran pel festival
i el seu número és perfecte per en-
gegar motors», va explicar el di-
rector del Festival de Circ, Genís
Matabosch. L'acte també va ser el
primer de les vint activitats pa-
ral·leles i gratuïtes que enguany ha
organitzat el festival.

L'espectacle va atreure una
quarantena de persones que van
voler apropar-se fins al castell de
Quermançó per gaudir d'unes
vistes privilegiades i d'un núme-
ro de circ gratuït. L'artista xilena,
de només 16 anys, va oferir un es-
pectacle en què barrejava el con-
torsionisme i l'equilibrisme ex-
trem utilitzant una plataforma
transparent. Aquest és el primer
número que l'equilibrista realit-
za arreu d'Europa, seguint amb la
tònica del festival de  demanar
que tots els espectacles que s'o-
fereixin siguin inèdits a tot Euro-
pa.

Palma prové d'una reconegu-
da família d'artistes de circ i es la
germana petita de Camila Palma,
la trapezista xilena que aquest

any, després de dotze mesos d'es-
pera, actuarà al Festival de Circ de
Figueres.

Amb aquest número d'equili-
brisme, un curt aperitiu del que
serà tota la mostra, es va aixecar
el teló de les activitats de la tercera
edició del Festival Internacional
de Circ de Figueres. Oficialment,
el festival arrencarà a finals d'a-
questa setmana però el número
de Catalina Palma va servir per
donar el tret de sortida de la vin-

tena d'activitats paral·leles i gra-
tuïtes que l'organització proposa
per aquesta edició.

«Enguany comptem amb 75
artistes un creixement molt gran
en comparació amb la cinquan-
tena de l'any passat i creiem que
Catalina Palma és digne de ar-
rencar i engegar els motors del
festival», va assegurar Matabosch.
Paral·lelament, el director va vo-
ler subratllar que l'espectacle es
realitzava en aquest indret em-

blemàtic de l'Empordà perquè
el festival té «una part molt im-
portant de reivindicació del ter-
ritori». «És un gran orgull i privi-
legi tornar a engegar el festival en
aquest indret que ara fa uns anys
va apostar pel festival», va sub-
ratllar Matabosch. Enguany, unes
200 persones s'encarregaran de
gestionar i organitzar tots els es-
pectacles perquè la cita interna-
cional del circ de les comarques
gironines sigui tot un èxit.
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L’equilibrista Catalina
Palma aixeca el 
teló del Festival de
Circ de Figueres

Una quarantena de persones van veure
l’espectacle al castell de Quermançó


L’equilibrista xilena, en un moment del seu xou. 
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