
“No em considero profeta a la meva terra, sinó 
les coses em serien molt més fàcils, cregui’m!”

Amb 13 anys ja va començar a muntar el que avui és l’arxiu de documentació circense més gran de l’Estat i un dels més importants d’Europa, 

en el qual destaca una col·lecció de vestits de Carablanca de la sastreria Vicaire o el cartell de circ més antic de l’Estat (1789). Ara presideix 

Circus Arts Foundation i treballa per convertir Figueres en la capital mundial del circ. La clau de l’èxit? Convertir la seva passió en professió. 

 Acaba de tancar el Circ de Nadal 

a Girona, que ha estat tot un èxit, 

i queda poc més d’un mes perquè 

comenci el Festival del Circ de Fi-

gueres. Ha tingut temps de des-

cansar? 

Fa 6 anys que no m’he aturat, 
sense vacances ni caps de setma-
na: 12 hores al dia, 7 dies a la set-
mana, 365 dies! Aquest 2015 ha 
estat un any d’una especial inten-
sitat encadenant les produccions 
del primer Circ de Nadal, el quart 
Festival, la construcció de la car-
pa del Circ Rivel, la seva estrena a 
Figueres, l’estiu amb els especta-
cles Olé! i Super Circus al Mares-
me i de nou el Circ de Nadal i ara 
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Ariadna Ventura I FIGUERES el Festival posant enmig viatges 
de feina a Ucraïna, Rússia i Xina, 
per només contar els extraeuro-
peus. Espero el proper abril-maig 
poder fer una parada necessària 
per carregar piles.

Com es presenta la 5a edició del 

Festival del Circ de Figueres?

Serà una edició molt especial en 
què se sumarà la comoditat de la 
Gran Carpa 360º, amb l’especta-
cularitat d’alguns dels números 
mai vistos a Europa més sorpre-
nents: 23 atraccions de màxim ni-
vell arribades de 12 països. Supo-
sarà un salt qualitatiu important i 
necessari per consolidar-nos de-
finitivament en el top 5 de festi-
vals de circ del món.

dialment el patrimoni circense i 
tenir un aparador tot l’any per on 
desfilessin visitants atrets per un 
centre de referència únic al món.

Un dels arguments que avalaria la 

continuïtat del festival a Figueres 

és el fort impacte econòmic que 

representa per a la ciutat.

L’impacte econòmic està molt 
bé avaluar-lo per mostrar que no 
tots els esdeveniments són iguals 
ni generen les mateixes expecta-
tives. Però a banda d’això, a mi 
personalment m’interessen més 
d’altres paràmetres com la noto-
rietat mundial. 

Fa poc es va reunir la comissió del 

projecte de creació de la futura 

Ciutat del Circ de Figueres. 

Es treballa en dues línies: l’Ajun-
tament treballa en fer els tractes 
amb els propietaris dels espais on 
es vol ubicar i Circus Arts Founda-
tion en perfilar temes de viabili-
tat econòmica del funcionament 
diari i de superfícies necessàries 
per al bon desenvolupament . 

Són mals temps per al món de l’es-

pectacle i la cultura en general... 

Com se’n surt?

Són mal temps per a la medio-
critat, per qui no vol arriscar, per 
qui vol resultats sense treball ni 
equip, per qui fa propostes per a 
una reduïda elit que només es po-
den costejar amb subvencions. A 
França em vaig interessar pel mo-

del de gestió dels grans museus 
nord-americans tutelats per fun-
dacions culturals. I així ho hem 
fet a Figueres, amb l’horitzó de la 
Ciutat del Circ com a contenidor.

En contra de la màxima que diu 

que ningú és profeta a la seva ter-

ra, vostè ha consolidat una cita im-

portantíssima a nivell internacio-

nal a Figueres. 

No em considero profeta a ca-
sa, sinó les coses em serien molt 
més fàcils de com me les posen la 
majoria de vegades, cregui’m! La 
consolidació del festival respon 
a la passió, perseverança, bon 
equip, escalf dels espectadors, de 
les administracions i empresa-
ris, i, no li negaré, a una certa dosi 
d’imprudència.

Divendres vostè presenta “La his-

tòria del circ a Barcelona” de Ra-

mon Bech. Per quan una història 

del circ a Figueres?

La història del circ a Figueres en 
Ramon i jo la tenim feta al 80% des 
de fa anys; hauria estat la primera 
gran crònica local de circ a Euro-
pa, però mentre aquí no hem estat 
mereixedors de la beca de recerca 
de Figueres (que hauria possibili-
tat la publicació del volum i fina-
lització de l’estudi), l’Ajuntament 
de Barcelona amb Viena editors 
ha sabut valorar l’immens treball 
de Ramon Bech per publicar el 
volum de “La història del Circ a 
Barcelona”. Ja ho veu que ràpid és 
desmuntar allò de profeta a casa o 
posar un exemple que cal posar-
se les piles.

Algun projecte de futur?

El Festival del Circ i el Circ de 
Nadal són projectes joves, que re-
clamen molta atenció, on assu-
mim un elevadíssim risc econò-
mic. Tot i així estem treballant dos 
nous projectes en noves ciutats 
al voltant del Circ Rivel. Per aca-
bar li diré que “qui destaca ofèn” 
o que “l’enveja és l’esport nacio-
nal”, per cert molt practicat a casa 
nostra per conspiradors amb àn-
sies de visibilitat i poques de tre-
ballar. Però l’antidot a tot plegat 
és la il·lusió que aboquem en els 
nostres projectes, el rigor, l’entu-
siasme dels espectadors, una ges-
tió transparent i, sobretot, passió 
desbordant pel que fem.n

HORA NOVA 2.333  n  12 de gener de 201630 Gent n vida social

Ja s’han presentat les principals 

novetats d’aquesta edició; però 

ens pot avançar alguna sorpresa?

La sorpresa vindrà per la qua-
litat de els atraccions: oferim 
dos dels primers premis del dar-
rer Festival de Wuhan que va te-
nir lloc a Xina a l’octubre –un dels 
més importants del món– i pre-
sentem per primera vegada fora 
del seu país l’extraordinari nú-
mero de funàmbuls a gran alça-
da del prestigiós Circ Nacional de 
Corea. 

Quin espectacle no em puc perdre 

aquest any?

La fórmula és senzilla: cal veu-
re mínim una funció de l’espec-
tacle vermell i una del blau, així 
es pot gaudir de tots els números, 
del 100%, i així quan es veuen els 
premis es poden identificar totes 
les atraccions.

En la presentació del programa, i 

respecte a la continuïtat del festi-

val a Figueres, vostè va dir que  tots 

els agents implicats s’havien de 

posar les piles. A què es referia?

Doncs que no m’agradaria que 
la meva ciutat es quedés petita 
respecte al festival o que el festi-
val es quedés limitat respecte de 
la ciutat: si hem de liderar el món 
màgic del circ internacional de 
qualitat, no en tenim prou amb 
un festival cinc dies l’any. El pro-
jecte de la “Ciutat del Circ” per-
metria que Figueres liderés mun-


