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Fins i tot Dalí, il·lustre fill de Figue-
res amic de les coses irreals i fanta-
sioses, se n’hauria sorprès. Durant 
cinc dies –fins demà dilluns, quan 
se celebra la gran final–, el Festival 
Internacional del Circ Ciutat de Fi-
gueres obre la carpa a les proeses 
més sublims. L’encara més difícil, ele-
vat a l’enèsima potència, amb 75 ar-
tistes de 14 països que executen 24 
atraccions inèdites a Europa. Risc 
i bellesa sense fronteres. Passeu i 
mireu.
 Entre els números d’aquesta ter-
cera edició hi ha fins i tot quadros 
surrealistes com el que dibuixa la 
contorsionista nord-americana Jor-
dan McKnight. Recargola el seu cos 
amb una flexibilitat que ni la dels 
dalinians rellotges tous de La persis-
tència de la memòria. 

Clam infantil  

 En la memòria dels 2.000 nens 
que van assistir divendres a un as-
saig general hi perduraran les pro-
eses d’aquests acròbates d’elit. 
«M’han dit que fan coses increï-
bles», explicava la petita Berta, de 
Porqueres, abans de la funció. Al 
seu costat, l’Afra, bona coneixedo-
ra del vertigen de les altures com a 
enxaneta, replicava: «A mi m’agra-
den més els castells que el circ». 
 També hi va anar la quitxalla 
de l’escola rural d’Ordis, que van 
acabar amb els ulls com taronges 
després del selecte menú acrobà-
tic. «Han vingut amb molta il·lusió», 
deia la directora del col·legi, Ester 
Pagés. «Sabeu, aquest estiu ani-
rem de colònies a un alberg de 

Barcelona». Del poble a la gran ciu-
tat, al revés que els urbanites.
 Va aparèixer el director i mestre 
de cerimònies del festival, Genís Ma-
tabosch, i l’enrenou va fer ensordir 
la carpa. Els «¡¡¡¡ohhhh!!!» del cor in-
fantil van acompanyar les evoluci-
ons de la trapezista xilena Camila, 
que va obrir la tanda d’admiraci-
ons, i de la resta d’artistes. Entre ells, 
Kai, vertiginós malabarista i ballarí 
de claqué; les contorsionistes mon-
goles Erka; el mexicà Dúo Marquez 
(combinant equilibris en una escala 
i hula-hoop); la Troupe Karpov, amb 
el seu prodigiós funambulisme, i un 
musculat trio brasiler, Olimp’s Brot-
hers, que al despullar els torsos van 
provocar el deliri femení. El presti-
giós National Circus of Pyongyang, 
de Corea del Nord, va posar el colofó 
d’or amb un quíntuple salt mortal 
en el seu exercici de balança russa i 
barra fixa. Més «¡ohhhh!», i la canalla 
va desfilar entusiasmada cap a casa.  
 Dijous a la nit van ser els adults els 
que van aclamar els artistes. Els xi-
nesos Flag Circus van fascinar amb 
acrobàcies i diàbolos; la Yunnann 
Acrobatic Troupe, amb piruetes en 
pals i llits elàstics, i els russos Em-
press, amb malabars innovadors. 
També la vietnamita Trinh Trà My 
va deixar bocabadat el personal. So-
bre cintes aèries, aguantava amb la 
boca una espasa curta que feia equili-
bri, punta amb punta, amb una altra 
de més llarga. I sobre aquesta, una 
torre de copes que van caure a terra. 
Va repetir el número amb una copa i 
es va emportar un eixordador aplau-
diment. L’error va donar més valor a 
la seva inversemblant destresa. No hi 
ha truc en aquests increïbles mags 
de la pista. H
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El quíntuple 
salt mortal
Les proeses dels millors acròbates 
d’arreu del món sorprenen petits i grans

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC DE FIGUERES

PORTENTOSOS 3A dalt, els xinesos Flag Circus; a l’esquerra, la 
Troupe Karpov, i sobre aquestes línies, el malabarista i ballarí de claqué 
xinès Kai i els brasilers Olimp’s Brothers. 


