
el festival internacional del Circ
Ciutat de figueres va aixecar ahir
la nit el teló de la tercera edició
amb una de les semifinals, l'es-
pectacle blau. en una carpa plena,
el certamen va oferir algunes de les
actuacions mai vistes a europa. els
espectadors van poder-hi veure
cintes aèries, malabars, pallassos
i contorsionisme, entre d'altres.
el «triple salt mortal» d'enguany va
estrenar-se ahir i es podrà veure en
múltiples sessions fins dilluns,
quan se celebrarà l'espectacle
d'Or. en total, s'hi representaran
fins a 24 atraccions amb 65 artis-
tes provinents de 14 països d'arreu
del món. figueres s'omplirà durant
cinc dies de la màgia del circ per a

tots els públics. 
L'espectacle inicial va ser el dels

xinesos flag Circus. Al fil de la me-
lodia «Canta sota la pluja», els
cinc membres van combinar les
acrobàcies amb girs de diàbolos.
els va seguir la vietnamita, Trinh
Trà My, que va oferir un enginyós
i arriscat número que combina l'e-
quilibri d'espases amb l'acrobàcia
a les teles aèries. Al circ tampoc hi
va faltar l'aparició dels pallassos
vinguts d'Ucraïna, Duo smiles.
The Three's a Charm van oferir un
nou espectacle acrobàtic i la poè-
tica va arribar de la mà dels artis-
tes «Ming & Alexa». La parella va
mostrar una peculiar història d'a-
mor enmig de cintes aèries. els rus-
sos empress, amb una actuació de

malabars en grup va tancar les ac-
tuacions de la primera part, que va
continuar amb beyond Destiny,
amb un número que combina la
gimnàstica, acrobàcia i volteig
aeri. el contorsionisme el va ofe-
rir l'americana de només setze
anys Jordan Mc Knight. 

Perxes amb llit elàstic
La cadena aèria del rus Oleg Ku-
laev, el mà a mà de Duo shadows
o les espectaculars perxes amb
llit elàstic dels xinesos Yunan Acro-
bàtic Troupe van ser els altres
plats forts de la vetllada. Per demà,
hi ha prevista la primera repre-
sentació de l'altra semifinal de la
competició, l'espectacle vermell.
Dilluns se celebrarà la gran final. 

FIGUERES | G.T.

LA PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES
DUES SEMIFINALS D’UNA GRAN COMPETICIÓ PER ACONSEGUIR PREMIS

El certamen es va iniciar ahir amb la semifinal d’Espectacle Blau i avui es podrà veure el Vermell, amb més artistes

PRIMERA JORNADA ESPECTACULAR. Els russos
Empress van realitzar un elaborada actuació de malabars.
La vietnamita Trinh Trà My va oferir un arriscat número
d’acrobàcia. Un membre de Flag Circus, en plena acrobàcia
amb el diàbolo. El bonic espectacle dels The Three’s a
Charm. Ming & Alexa van fer poesia a l’aire.5
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El Festival del Circ de Figueres estrena la
tercera edició amb malabars i cintes aèries
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