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El Festival Internacional
del Circ Ciutat de Figue-
res, amb pràcticament
una ocupació del 100%
(30.412 butaques ocupa-
des), va clausurar ahir la
seva quarta i millor edició
amb la gala dels premis.
Les quinze millors compa-
nyies de l’espectacle Blau i
Vermell, després de ser va-
lorades pel jurat interna-
cional, van competir en
l’anomenat Espectacle
d’Or per aconseguir algun
dels preuats elefants d’ins-
piració daliniana amb què
es premien les atraccions
a concurs. Guardons que
es van donar a conèixer
entrada la nit i que aquest
any van recaure en la for-
mació de trapezistes de
Corea del Nord National
Circus of Pyongyang i l’es-
pectacle rus de saltadors
de bàscula Watch Dogs, de
la Troupe Trushin.

La companyia nord-co-
reana es va ficar el públic i
el jurat a la butxaca amb el
seu espectacle de ballet ae-
ri combinat amb comple-

xos salts, entre els quals hi
ha el llegendari triple salt
mortal i, de colofó, un rar
quàdruple llançat de la
barra del trapezi a un por-
tador en moviment. La se-
va participació a Figueres
ha marcat una fita, ja que
és el primer cop que un nú-
mero de trapezistes nord-
coreans participa en un
festival de circ europeu
que no sigui el de Monte-
carlo.

Per la seva banda, els
aclamats Troupe Trushin,
que també s’han endut el
premi del públic, han ro-
bat el cor dels espectadors
amb una atracció d’un
quíntuple salt mortal en
baixada i amb xanques als
peus, un doble salt amb
doble pirueta i un triple
salt. La seva tècnica i reno-
vada presentació artística
fan de l’atracció una de les
millors de saltadors a bàs-
cula del món.

Flag Circus & Yunann
Acrobatic Troupe of Chi-
na, Troupe Bayramukov,
Ekaterina Rubtsova &
Dmitry Efremkin i el nú-
mero You&Me són les
atraccions guardonades

amb la plata, seguides dels
elefants de bronze que
s’emporten Wuhan Acro-
batic Troupe of China, Sal-
vador i el brasiler Gustavo
Sartori. Així mateix, el rus
Aleksandr Batuev va reco-
llir el premi de la imatge;
Duo Essence, el de crítica,
i la Troupe Muratov, el pre-
mi especial del jurat.

Amb aquest èxit quali-
tatiu i de públic, el Festival
del Circ referma la seva
consolidació tant a la seva
ciutat i territori com mun-
dialment. Un esdeveni-
ment que només amb qua-
tre anys s’ha situat al cos-
tat del gran Festival de
Montecarlo, i que avui ja és
una referència circense a
escala internacional.

I que no pari l’espectacle
Per les Fires de la Santa
Creu, els creadors del fes-
tival portaran un especta-
cle de circ de dues hores
que, sota el nom de Circ
Charlie Rivel, oferirà al-
guns dels números premi-
ats en els millors festivals
del món. Hi haurà fun-
cions del 23 d’abril al 4 de
maig. ■

a El Festival del Circ de Figueres bat rècord d’assistència amb
un total de 30.412 espectadors a Les deu funcions de públic
general han tingut una ocupació de pràcticament el 100%

Elefants d’Or per
a National Circus
of Pyongyang i
Troupe Trushin

J.C.L.
FIGUERES

A dalt, la companyia nord-coreana i, a baix, la russa Troupe Trushin ■ MANEL LLADÓ

Ferran Adrià confirma
que està tot a punt perquè
comencin les primeres
obres per convertir l’antic
restaurant de la Cala
Montjoi en el projecte d’El-
Bulli 1846. En una entre-
vista a TV3, el xef ha anun-
ciat que les obres comen-

çaran avui o demà. Els tre-
balls corresponen a una lli-
cència d’obres que Adrià ja
té i que permet fer obres
fins a una ampliació del
20% de les construccions
existents, tal com ho per-
met la normativa del Parc
Natural del Cap de Creus.
Quedarà pendent la part
més important del projec-
te i per la qual es necessita

una llei a mida que haurà
d’aprovar el Parlament.

Al gener, Adrià va de-
manar que s’aturés
aquest procés per buscar
un consens més ampli
amb els opositors. “De-
pendrà de la gent si el pro-
jecte és d’una manera o
d’una altra, farem el que
la gent vulgui”, ha dit el
xef. ■

ACN
ROSES

Inici d’obres imminent
pel Bulli a cala Montjoi
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Dos números de gran altura, protagonitzats
pels trapezistes del National Circus of Pyon-
gyang (Corea del Nord) i els saltadors de bàs-
cula Watch Dogs de la Troupe Trushin (Rússia),
van rebre ahir a la nit els primers premis, els

Elefants d’Or, del quart Festival Internacional
de Circ Ciutat de Figueres. El festival dirigit per
Genís Matabosch ha estat tot un èxit, amb un
total de 30.412 espectadors, que han omplert
gairebé al 100% les 10 funcions programades.

CIRC P45

Una de les components de la Troupe Trushin, que va rebre un Elefant d’Or ■ MANEL LLADÓ

Figueres premia el circ ‘aeri’

MUNICIPIS · A Lloret, Llançà,
Figueres i Corçà ja hi ha pacte

24-M P30,31

ERC comença
a tancar
acords amb
MES i Avancem

GIRONA · El grup de Pia Bosch,
més a prop dels republicans

SERVEIS P43

Castelló no
tindrà
pàrquing
de zona
blava a
l’estiu
L’Ajuntament ha
rescindit el contracte
de la concessionària
perquè no pagava el
cànon establert

ADMINISTRACIÓ P44

Revolta
dels
empleats
municipals
de
Figueres
Denuncien que se’ls
vol imposar un canvi
de criteri en les
remuneracions

OLOT P49

Teisa
introdueix
el bitllet
únic per
anar a
l’hospital
S’ha incrementat el
nombre d’usuaris en
tots els serveis fins al
centre sanitari

SALUT P42

El Trueta augmenta el
nombre d’operacions
complexes de cor
El 2014 es van fer 83 intervencions cardíaques


