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L’actriu Gemma Brió en una 
escena de New Order. ROSER BLANCH

Massa febles  
per sobreviure en 

el nou ordre 
financer 

TEATRE

Més gran, més difícil, més arriscat

de 17 països en 24 atraccions inèdi-
tes. S’hi podrà veure un número de 
trapezis volants del Circ Nacional de 
Pyongyang, una companyia que no 
havia visitat cap altre festival del 
continent més que Montecarlo. O la 
roda de la mort del veneçolà Agosti-
no Maltese. També hi ha un mag ca-
talà de grans il·lusions, Raul Black. 
L’última incorporació és una exhibi-
ció de volteig eqüestre de la compa-
nyia russa Muratov. Els seus cinc ca-
valls substitueixen un duo de forçuts 
de l’Uzbekistan que s’han lesionat. 
Tots els artistes competiran entre 
ells, repartits en dos espectacles que 
faran funcions d’avui a diumenge (a 
preus de 10 a 95 euros). Dilluns es fa-
rà la final, l’Espectacle d’Or, del 
qual sortiran els guardonats pels 
membres del jurat internacional. 

Però, més enllà de treure pit 
amb uns noms i resultats insòlits 
–com l’impacte per a la ciutat de 
Figueres d’1,5 milions d’euros–, 
que Genís Matabosch se sap de 
memòria, el director no amaga “la 
fragilitat del pressupost per a un 
projecte tan ambiciós”. Aquest 
pressupost és de 583.000 euros, 
dels quals vora el 25% són ajuts 
públics, de l’Ajuntament de Figue-
res, la Diputació de Girona i el Pa-
tronat de Turisme, i un ajut rein-
tegrable de la Generalitat. La Cir-
cus Arts Foundation, que dirigeix 
Matabosch, és qui corre “el risc es-
tratosfèric” del festival, que depèn 
en un 60% del taquillatge. Una 
funció anul·lada seria una catàs-
trofe. Figueres s’encomana a la 
tramuntana.e

Els saltadors russos de la Troupe Bayramukov del circ estatal de Moscou. COMEDIA

82 artistes mai vistos a Europa al Festival Internacional del Circ de Figueres

ARTS ESCÈNIQUES

El Festival Internacional del Circ 
de Figueres tot just celebra la quar-
ta edició però el seu creixement s’ha 
disparat a la velocitat de l’home ba-
la. Si el primer any va aconseguir la 
sorprenent xifra de 15.000 especta-
dors, en aquesta edició esperen su-
perar els 30.000. La nova carpa que 
ja està instal·lada al recinte firal, un 
prodigi tècnic sense columnes inte-
riors i amb visió de 360 graus, que 
pot encabir més de 2.000 persones 
en cadascuna de les 14 representa-
cions que es faran, ha permès elevar 
el sostre del festival. I això alhora ha 
contribuït a apujar-ne el nivell: hi 
haurà protagonisme dels especta-
cles aeris. Segons el director i im-
pulsor del certamen, Genís Mata-
bosch, el de Figueres ja és el prin-
cipal esdeveniment de circ de l’Es-
tat i el segon de tot Europa, per 
darrere del degà, el de Montecarlo.  

La principal singularitat del festi-
val empordanès és que programa 
atraccions mai vistes abans a Euro-
pa. Això obliga els principals progra-
madors a visitar Figueres i fa, alhora, 
que companyies d’arreu del món 
vulguin ser presents al festival, per-
què es converteix en la seva porta 
d’entrada a Europa. “La primera di-
visió del circ mundial és a casa nos-
tra. Els altres festivals de circ inter-
nacionals es basteixen amb els nos-
tres números”, afirma el director. La 
nòmina d’artistes és excepcional i 
aquest any trenca, altre cop, el seu 
propi rècord: hi passaran 82 artistes 
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Un despatx català, finalista 
del Premi Mies van der Rohe

treballat més arreu d’Europa que a 
l’Estat. A Espanya han dissenyat un 
auditori a Águilas (Múrcia), la Seu 
del Consell Regulador de la Deno-
minació Ribera del Duero a Roa de 
Duero (Burgos) i el Museu Nicanor 
Piñole a Gijón.  

Els altres finalistes del Premi Mi-
es van der Rohe 2015 són el Museu 
d’Art de Ravensburg, d’Arno Lede-
rer, Jórunn Ragnarsdóttir i Marc 
Oei; el Museu Marítim Danès, de 
Bjarke Ingels i David Zahle; el Celler 
Antinori, de Giovanni Polazzi, Lau-
ra Andreini, Marco Casamonti i Sil-
via Fabi (ArcheaAssociati), i el Cen-
tre d’Estudiants Saw Swee Hock de 
la London School of Economics, de 
Sheila O’Donnell, John Tuomey i 
Willie Carey.  

El guanyador es farà públic el 8 de 
maig al pavelló Mies van der Rohe de 
Barcelona, després que els arquitec-
tes finalistes presentin les seves 
obres en una sèrie de conferències 
públiques que se celebraran el 7 de 

maig. En l’última edició del certa-
men es va imposar l’auditori i 
centre de congressos de Reykja-
vík Harpa, dissenyat pels estudis 
Henning Larsen Architects, Bat-
teríid Arquitectes i Studio Olafur 
Eliasson. A l’edició d’aquest any 
van ser nominades 420 obres, que 
es poden veure fins al 19 de març 
en una exposició a l’Escola Tècni-
ca Superior d’Arquitectura de 
Barcelona.es

El vidre 
translúcid de la 
façana de la 
Filharmònica 
de Szczecin el 
fa un edifici 
innovador. 
SIMON MENGES 

ARQUITECTURA

Els arquitectes establerts a Barcelo-
na Alberto Veiga i Fabrizio Barozzi 
són un dels cinc despatxos finalistes 
del Premi d’Arquitectura Contem-
porània de la Unió Europea - Premi 
Mies van der Rohe 2015 per la Fil-
harmònica de Szczecin, a Polònia, 
segons van anunciar ahir la Comis-
sió Europea i la Fundació Mies van 
der Rohe a Londres. El guardó es 
considera el més prestigiós del 
camp de l’arquitectura a Europa i 
està dotat amb 60.000 euros. 

La fundació del despatx Barozzi-
Veiga es remunta al 2004 i destaca 
per la vocació internacional dels dos 
socis fundadors. La Filharmònica 
de Szczecin està inspirada en l’ar-
quitectura tradicional polonesa i té, 
alhora, una imatge innovadora. És 
un dels seus projectes més destacats 
dels últims anys, en els quals han 
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Riscos 
Matabosch 
destaca “la 
fragilitat del 
pressupost 
d’un projecte 
tan ambiciós”

‘New Order’ SALA FLYHARD 221 DE FEBRER 

Des de l’inici de la crisi 
tot sovint ens hem pre-
guntat com podia ser 
que no hi hagués un es-
clat social més enllà de 

les manifestacions i protestes sem-
pre pacífiques. I ens referim tant a 
accions individuals com a les de 
grups organitzats que donen res-
posta a la bel·ligerància del govern. 
Doncs el que no ha passat al carrer 
passa cada nit a la Sala FlyHard amb 
l’obra de Sergi Pompermaier New 
Order (referència al grup britànic 
autor del disc Power, corruption & li-
es). Tres indignats que han creat 
una cèl·lula terrorista segresten la 
directora general d’una institució 
financera implicada en el frau de les 
preferents i l’allau de desnona-
ments. Potser per alguna de les frases 
del text vaig pensar que la directora 
general era una rèplica femenina, per 
exemple, de Narcís Serra, expresi-
dent de CatalunyaCaixa. 

New Order és una història huma-
na sobre tres terroristes accidentals, 
un fresc de la nostra realitat que 
mostra el dolor i la ràbia dels margi-
nats per les polítiques d’austeritat, 
de les víctimes del desori de les insti-
tucions financeres. Però és que a més 
New Order és un bon text teatral amb 
un enginyós espai escènic i un espec-
tacle que manté la tensió del princi-
pi al final. Una funció molt ben diri-
gida per l’autor i amb interpretacions 
molt encertades de Gemma Brió, 
Concha Milla, Sergio Matalama i Pa-
blo Lammers, que transmeten amb 
detall i emoció la humanitat, els de-
fectes i les contradiccions dels perso-
natges. La conclusió, però, no podia 
ser cap altra. Comprenem la rebel·lia 
però el terrorisme no serveix de res a 
la col·lectivitat.e
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