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Girona rebrà per
Nadal les millors
atraccions de circ
sobre gel del món
a 27 artistes internacionals actuaran en el primer Gran
Circ de Nadal sobre gel de Girona a Tindrà lloc del 25 al 28

de desembre i ja s’ha venut un terç de la capacitat prevista
Jordi Camps i Linnell
GIRONA

Els productors del Festival
del Circ de Figueres ja van
anunciar el mes de juny la
celebració a Girona del primer Gran Circ de Nadal
sobre gel, un espectacle
eminentment nadalenc i
de primer nivell internacional “per l’enorme il·lusió” que els suposava. Els
temps no corre sinó que
vola, i a un mes de les dates
anunciades –del 25 al 28
de desembre– han tornat
a la ciutat per presentar la
programació definitiva
d’aquest esdeveniment,
que ha de convertir durant quatre dies el Pavelló
municipal de Fontajau en
un circ que encabirà “les
millors atraccions de circ
sobre gel del món”. Un “espectacle espectacular”,
com va certificar ahir l’alcalde Carles Puigdemont.
Un tola de 18 atraccions amb 27 artistes de 9
països són el reclam artístic d’un nou concepte d’espectacle que, segons el
president de Circus Arts
Foundation, Genís Matabosch, suma tres ele-

Les xifres
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7
funcions en quatre dies
són les que s’oferiran en el
primer Gran Circ de Nadal
de Girona.
—————————————————————————————————

5.000
entrades ja s’han venut anticipadament, gairebé una
tercera part de la capacitat
total.

ments capitals: la màgia
del Nadal, l’encís del circ
de qualitat i la bellesa del
patinatge sobre gel. El resultat es podrà veure i gaudir a la gran pista de glaç
natural, on al llarg de dues
hores s’oferiran una acurada selecció de números
de circ sobre gel per a un
públic familiar i de totes
les edats.
N’hi haurà de màgia,
amb els eslovacs Duo
Krupnov demostrant la seva capacitat de canviar de

vestuari en un tres i no res,
i els russos Magic Kirillov,
experts en enginys màgics.
També d’acrobàcia aèria,
amb els ucraïnesos Kseniia Krut, especialistes en la
corda vertical; els Aygul,
en l’art del cercle aeri; la
trapezista Miss Kirilova
–un dels caps de cartell–, i
el Trio Egypt, amb les cintes aèries. A terra, els espectadors quedaran no
menys bocabadats amb les
actuacions dels russos Under the Sea amb el seu peculiar vestuari i les seves
espectaculars acrobàcies,
els salts de corda de Troupe
Abramova, la roda alemanya de Zelenovskyi Troupe, i les aportacions d’altres formacions amb diàbolos i hula hoop. L’oferta
es complementarà amb els
eslovens Four Elements
fent de l’equilibri un art, les
bicicles sobre gel dels russos Group on Wheels i dansa amb Nikulin Moscow Ice
Ballet, el contorsionisme
de Jordan McKnight i les
pallassades de Los Caluga.
Mutació complexa
Una setmana abans de
l’estrena del Gran Circ de

La roda alemanya de Zelenovskyi Troupe, el trapezi de Nikulin Moscow Ice Ballet i els ‘hula
hoop’ d’Olga Vayman, alguns dels números que es veuran a Girona ■ ©KIRILL IVANOV / CIRCUS ARTS F.

Nadal, el pavelló començarà a experimentar una important
transformació
per tal d’obrir novament
les portes transformat ja
en un càlid circ estable on
el blanc serà el color predominant. Fins a 12 empreses amb una cinquantena de tècnics participaran activament en aquesta mutació.
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Estudi
de les colònies
industrials

Varela presenta
‘El temps dels
Roig’
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L’historiador Jaume Sobrequés i el periodista Xavier
Martí Ylla, l’autor de l’estudi
Colònies (i veïnats) industrials de la Selva, van presentar el llibre i van oferir ahir a la
Casa de Cultura una visió panoràmica de l’evolució i els
protagonistes d’aquest patrimoni industrial que tant ha
marcat la història del nostre
país. ■ LLUÍS SERRAT

Josep Varela (Besalú, 1943)
va presentar dilluns a la nit a
la llibreria 22 de Girona el seu
llibre El temps dels Roig, a través del qual ressegueix les
trajectòries vitals dels avantpassats del gran pintor lleidatà Miquel Roig Nadal, una història que abraça fins a tres
generacions familiars. Va presentar l’acte l’escriptor David
Pagès. ■ LL. SERRAT

Els organitzadors no
amaguen l’ambició del
projecte (d’uns 250.000
euros de pressupost), que
pretén convertir-se en una
peça més de l’agenda nadalenca de la ciutat, consolidar-se com a marca i
esdevenir un nou al·licient
turístic de Girona durant
aquelles dates. Una sèrie
d’operadors turístics ja

s’han interessat per l’esdeveniment, segons va informar Matabosch, que no es
va estar de dir que en un
futur pròxim es voldria“rivalitzar amb les grans ciutats europees que tenen
una major tradició dels
circs de Nadal”.
Les entrades, que costen de 10 a 45 euros, estan
a la venda. ■

