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l treball de Farrés Brothers, pensat per a
públic adult és per a tots els públics. Gas-
ten la mateixa sensibilitat: to de comèdia

amb alguna bomba de profunditat amagada en-
tre les rèpliques. Ara, presenten a Equilibristes un
antiheroi divertit, que patirà durant l’escena un
gir cap a la tragèdia. La dramatúrgia el redimeix
amb una escena final plena d’amor. Si algú no els
conegués de res, no podrien imaginar que Farrés
Brothers són una de les companyies punteres en
la manipulació d’objectes. Els seus titelles s’han
anat enretirant de l’espai i ha anat entrant l’actor.
Tot i això, Pep Farrés llueix d’una certa màgia
quan fa escultures a l’aire amb rampoines de casa
o quan construeix una torre elevada que, amb
una pinça, serà la Torre de Pisa: l’inici d’un idil·li
determinant per a la història d’aquest noi i també
de la mateixa història.

Pep Farrés s’acompanya a escena d’uns músics 
que se solidaritzen de qui s’estima la Cristina. El
violí, la guitarra i el contrabaix serveixen per il-
lustrar des de les primeres aventures a provar
l’abisme del risc o la festa de final de curs de tercer
de BUP fins a l’espai més profund del pou on cau
el personatge, que no s’atreveix a sortir de casa.
En aquest sentit, l’espai va sumant fragilitats,
equilibris que recorden els d’Alexander Calder,
però amb un joc que l’allunya de l’univers hipnò-
tic de Jordi Galí. És un encert perquè tot el que
s’evoca a escena camina en la mateixa direcció i,
tot i que amb disciplines diferents, amb una ma-
nera d’explicar-se coincident. De fet, Joan Caic 
repeteix les rèpliques i van guanyant en profundi-
tat, en joc, en llum. Un recurs ben senzill que està
molt ben explotat. Hi ha equilibris però dista
molt del “més difícil encara” del circ. I li va molt
bé aquest caure del cable tens. Perquè sempre es
torna a aixecar. Un preciós espectacle aguantat
amb pinces que retrata la fragilitat de la vida i la
necessitat de recordar per seguir endavant. ❋
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El fràgil i prim
equilibri vital

CRÍTICA JORDI BORDES

EQUILIBRISTES
Farrés Brothers + Amants de Lulú
Direcció: Jordi Palet
Intèrpret: Pep Farrés
Data i lloc: Divendres, 14 de febrer (fins a l’1 de
març) al Teatre Almeria.

El Festival Internacional del Circ de Figueres dobla
veles en només tres edicions

’ambició al circ no té sostre. Per això, Circus Arts Foundation,
veient que la resposta del públic en les dues convocatòries ante-
riors ha estat molt calorosa, s’ha atrevit a construir fins a sis ve-

les en la seva tercera edició del Festival Internacional de Circ de Figue-
res. En aquest cartell, hi ha previstes fins a 14 funcions amb una capa-
citat que superarà les 30.000 localitats. La ciutat ja espera, passat Na-
dal, aquest festival que és l’únic d’aquestes dimensions que es com-
promet (com a plantejament fundacional) a presentar actuacions de
gran qualitat que no s’hagin vist mai a Europa: això descarta, d’entra-
da, tots els artistes europeus. Els artistes aprofiten aquest concurs (vé-
nen amb el compromís que no els suposa cap cost actuar-hi però no
cobren per les seves actuacions) per presentar-se als programadors de
circ mundials que, amb només dues edicions, ja han demostrat l’in-
terès per seguir els números que es programen a Figueres. L’any pas-

sat, dels 32 números del Festival de Montecarlo (el festival degà de re-
ferència), 5 s’havien vist amb anterioritat al de Figueres.

El director Genís Matabosch està molt satisfet de l’interès dels artis-
tes a participar-hi. La proposta de presentar un exercici de volteig aeri
del circ de Pyongyang (Corea del Nord) és com haver rebut “la prime-
ra estrella Michelin”. A causa de la dificultat política, és excepcional
poder comptar amb una troupe del país que es considera referència en
aquesta especialitat. Tot i que el festival parteix dels números tradi-
cionals, Matabosch rebutja la idea de ser un circ clàssic, antic. Perquè
moltes de les disciplines han evolucionat amb nous aparells com ara
la combinació de pals fixos amb els llits elàstics, que aporta una espec-
tacularitat i un joc notables. Les 24 actuacions es divideixen en el pro-
grama blau i el vermell. Només dilluns vinent es congregaran els 12
millors números en el programa d’or, en què es podran veure els gua-
nyadors de les diferents categories.

El municipi de Figueres bull aquests dies de circ. Perquè és l’activi-
tat que desperta els ciutadans d’aquest hivern. A més dels cinc dies
d’actuacions (arriben a treballar fins a 200 persones per al festival, en
el qual Genís Matabosch continua sent el presentador de totes les ga-
les), Circus Arts Foundation també programa una pila d’activitats
paral·leles, per exemple, convidar a fer que els aparadors de les boti-
gues de Figueres s’impliquin amb el circ. La Generalitat col·labora per
primer cop en un festival que no explota la creació de casa però sí que
els dóna un bon exemple i atrau majoritàriament el públic. ❋
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Creixement de
gegant al circ

ELMÉSLLUNYENCARA J.B.

Sense
animals
L’any passat, van
haver-hi cavalls
amb la companyia
de cosacs. No hi
seran aquest any.
Matabosch és un
convençut de la
presència
d’animals al circ,
tot i l’amenaça
legislativa que
plana al
Parlament.

Icaris.Yunnann
Acrobatic Troupe,
de la Xina, en un
assaig, dimarts a
Figueres
LLUÍS SERRAT


