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Ja fa cinc anys que l'equip del Festival, la Circus Art Foundation, al capdavant de la qual hi ha el
"boig pel circ" -com ell mateix es defineix- Genis Matabosch, ens presentava un nou i ambiciós
Festival Internacional de Circ per a la Ciutat de Figueres, de la que encara n'era alcalde l'actual
conseller de cultura Santi Vila. Es va ubicar al Castell de Sant Ferran, un monument remodelat del
que es van adaptar 32 Ha en benefici del festival. Amb tan sols un any es va quedar petit i el
Festival es va haver de traslladar. Avui se celebra al Recinte Firal Figueres i és el segon en
importància d'Europa (després del de Montecarlo, amb 40 anys d'experiència), a més d'estar situat
al rànquing dels cinc primers del món. Això s'ha aconseguit gràcies a la tossuderia de Matabosch
per tocar l'excellència, envoltant-se d'un equip expert en el coneixement i la descoberta de talents
per assolir l'objectiu del festival: introduir a Europa els talents que no s'hi han vist mai. Si al 2012
naixia amb la pretensió de presentar a cada edició més d'una vintena de les millors atraccions mai
vistes en els circ europeus, avui, reconegut i consolidat, celebra els seus primers cinc anys amb 84
artistes vinguts de 13 països i 24 atraccions. "La Carpa del circ és una ciutat amb múltiples
nacionalitats, una autèntica Torre de Babel, que es reflecteix al carrer", diu Matabosch.

I el millor: la ciutat de Figueres ha assumit el Festival com a seu, n'està cofoia i l'espera en
impaciència, transformant-se des de dies abans en una Ciutat del Circ, amb els comerços guarnits
amb cartells i objectes relacionats:"Volem que a Figueres el circ es respiri tot l'any. Ja hi ha grups
d'aficionats que han creat una exposició de cartells i a hores d'ara més de 100 veïns ja tenen
cartells penjats als balcons," va dir l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip i Torres, que va assistir
aquest divendres a la presentació als mitjans acompanyada per Pere Vila i Fulcarà, President de la
Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava - Girona; Pau Villòria, secretari general
de cultura, que va assistir en nom del conseller Santi Vila i Genís Matabosch, director del Festival.

L'organització és a càrrec de la Circus Art Foundation, una fundació sense afany de lucre que va
néixer el 2011 "per reivindicar les arts del circ amb els màxims paràmetres de qualitat. Sovint es
diu que és el germà pobre de les arts escèniques i nosaltres busquem que tingui el reconeixement
que mereix des de l'excellència amb una mirada internacional, de multiculturalitat i sense barreres
idiomàtiques. El circ, tal i com ho va demostrar Dalí amb les seves performances, és un art de
carrer", va dir Matabosch a la presentació. Es refereix a quan Dalí, un altre boig pel circ, passejava
pels carrers de Figueres amb un elefant per apropar el circ a la gent. L'objectiu del Festival és
crear a Figueres "un gran centre a nivell europeu que lideri la difusió de les Arts del Circ."

Una de les joies del Festival és la Carpa, que es va inaugurar l'any passat. Té capacitat per acollir
2.206 espectadors, el que significa que, sumant totes les funcions assolirà un aforament de
30.884. És una Carpa sense columnes ni màstils, de gran visibilitat (360 graus) i grada inclinada.
L'any passat l'aforament total fou de 32.896 ja que s'hi afegiren les 2 representacions del pallasso
Larible al teatre. Així doncs, tenint en compte que l'edició anterior va sumar 30.412 espectadors,
pel 2016, amb una ocupació de gairebé el 100% només es podria igualar. Pel 2016, el Festival del
Circ deixa de banda la cursa per sumar espectadors per centrar-se en la de l'excellència artística.

El festival se celebra del 25 al 29 de febrer. Abans de parlar-ne, recordem la dinàmica: les
companyies participants es divideixen en dos grups, anomenats Blau i Vermell. El primer dia es
presentaran els Blaus, el segon, els Vermells, el tercer, tots dos i el quart ja serà la Gala final, amb



l'entrega de premis als millors espectacles. El premi, l'Elefant d'Or i de Plata, és una reproducció
del famós elefant de cames llargues de Dalí. Precisament aquest any, pensant en Dalí, s'ha
canviat el nom del Festival. Ara és el Festival Internacional de Circ Elefant d'Or, Ciutat de Figueres

PINZELLADES DEL PROGRAMA

No farem aquesta notícia eterna parlant un a un dels 84 artistes participants. Només dir que
arriben de 13 països de predomini asiàtic (51 artistes sobre els 82, procedents de Corea del Nord,
Mongòlia, Xina i Taiwan). També hi participen per primer cop, el Perú i Armènia i, entre tots,
representen 17 disciplines circenses diferents. Entre les actuacions destaca la presència d'alguns
dels números guanyadors en els principals festivals internacionals de circ extraeuropeus com
Moscou, Odessa (Ucraïna) o Wuhan i Shijiazhuang (Xina).

Les característiques de la Carpa fan que hi predominin les Disciplines aèries, amb 8 atraccions
amb números de cintes, cercles aeris, cordes, funàmbuls a gran alçada i teles aèries. La National
Circus of Pyongyang, de la R.P.D Corea del Nord, porta a Figueres l'estrena mundial del seu
número de Funàmbuls a Gran Alçada, sense cap subjecció ni xarxa protectora. Uns altres
interessants en la mateixa disciplina per la seva peculiaritat són el Duo Z-Zen-0 (Canadà) que,
amb el doble cercle aeri creuat executen figures pròpies dels frescs de Miquel Àngel, fet que els va
fer guanyar diversos guardons al darrer Festival Idol, de Moscou. Matabosch també ha destacat la
presència del Duo Volkov (cadenes aèries, Rússia), que va revolucionar ja fa 10 anys la disciplina
de la corda aèria i que torna a actuar després d'haver caigut d'una alçada de 8 m al Festival Idol
de Moscou.

A la disciplina Equilibris cal destacar la presència de la troupe d'acròbates de Hebei, que va
sorprendre al món a la 14 edició del gran festival de Circ de WuQiao (2013) amb una atracció de
17 acròbates damunt de bicicletes. L'èxit els va animar i s'han superat canviant les bicicletes per
monocicles i presentant construccions increïbles, que, per fer-me entendre, podrien recordar la
Moixiganga, però sobre rodes. En aquesta mateixa disciplina, la Fan Dane. Sheyang Acrobatic
Troupe of China ofereix un número d'equilibris de cap molt sorprenent, que va guanyar el Lleó d'Or
al festival de WuQiao (Xina), company del de Figueres als cinc primers del món.

Al Ma a Ma hi ha tres atraccions: el Duo Vitalys, del Perú, que proposen números inspirats en la
gimnàstica i les arts marcials; els Zhygaltsov Brothers d'Ucraïna (acrobàcia esportiva) i la vistosa
atracció dels Vardanyan Brothers d'Armènia, un dels plats forts de la darrera edició del Festival de
Joves Promeses, de Moscou.

Pel que fa a la Contorsió amb equilibris, hi participen el Duo Miracle (Ucraïna), que ja han
conquerit el Festival d'Odessa i el de Moscou, i Swan Lake de Mongòlia, un duet de noies
procedents de l'escola de contorsió d'Ulan Bator, que ballaran El Llac dels cignes sumant de
manera sublim la plasticitat i la tècnica.

A l'Acrobàcia tornen la Troupe Nomuna, de Mongòlia, guanyadors d'un Elefant d'Or a la primera
edició del Festival. El líder del grup, Erdene Nergui, presenta dues atraccions en la mateixa
disciplina, amb diferents acròbates.

També hi haurà cercles, malabars i dues atraccions de pallassos: Paquín & Angelo (Mèxic) i
Vladimir Deriabkin (Rússia).

Per altra banda, Matabosch ha informat que el Circ Charlie Rivel no participa en aquesta edició del
Festival.

Tots aquests artistes actuen per primer cop a Europa, una característica que ha fet que, des de la
seva primera edició, el Festival es converteixi en una porta al vell continent per als artistes, que
crida l'atenció a nombrosos programadors i directors de càstings d'espectacles internacionals que
es desplacen fins la capital de l'Alt Empordà per contractar-los. Com aval, els artistes competiran
davant d'un jurat internacional format per 18 directors i experts en circ vinguts de tot el món.

"La nostra força és el 100% de novetats, el que significa un mosaic de cultura internacional molt
valuós. Nosaltres hem de dir coses noves", diu Matabosch, tot puntualitzant que, encara que els
artistes siguin de procedència internacional "donem feina a tècnics catalans i acostem l'elit del circ
al sector català, que tenen l'ocasió de veure una primera divisió sense moure's", continua. A més,



el retorn econòmic generat a la ciutat és molt important.

EL PRESSUPOST

El Festival té un cost total que frega els 700.000 , encara que el pressupost és de 592.000 euros,
amb 138.000 euros aportats per les administracions (23%), 374.000 per les taquilles (63%) i
80.000 per patrocinis privats (14%). La resta es pot moure, en funció dels allotjaments, viatges,
visats, cargos, àpats i ajustaments finals.

En aquest sentit, l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha recordat que el certamen és una aposta
del conseller Santi Vila i que això significa que "confia plenament amb el Festival, que ja està
consolidat i que té una ocupació del 100%" Perla seva banda, el president de la Diputació de
Girona, Pere Vila, ha manifestat que dóna "tot el suport a aquesta iniciativa per la seva singularitat,
genialitat i sobretot, pel seu retorn econòmic" I el secretari de Cultura Pau Villoria, ha afegit que "el
festival és ja referent mundial i anirà a més, el que completarà altres línies d'actuació ja iniciades
pel departament en arts escèniques."

Fins ara les entrades venudes sobrepassen la xifra de les 21.000, de les 30.000 disponibles. El
certamen, que ja ha venut més de 21.000 entrades de les 30.000 disponibles, tindrà un pressupost
de 592.000 euros, amb 138.000 euros aportats per les administracions (23%), 374.000 per les
taquilles (63%) i 80.000 per patrocinis privats (14%). El passat mes d'agost es posaren a la venda
les 8.800 localitats de les 4 funcions específiques per a públic escolar, el mes de setembre es
presentà el nou festival a touroperadors i agències de viatges i al mes d'octubre arrencà la venda
ordinària coincidint amb la presentació de les dates i el cartell de la 5a edició. Fins avui s'han venut
dos terços del total de l'aforament. Aquest resultat correspon a una gran fidelitat de l'espectador
que en la darrera enquesta de satisfacció responia en un 99,59% que desitjava tornar en una
propera edició

FESTIVAL 2.0

El festival Internacional de Circ de Figueres es vol acostar al món amb una web multilingüe que
permet que cada país pugui comprar les entrades des de casa i imprimir-les en el seu idioma. Així,
l'organització consolida el seu projecte Festival 2.0. on un equip de 5 persones format per
webmasters, community managers i creadors de continguts, asseguren el funcionament
d'interaccions i actualitzacions diàries de:

- un nou web en 5 idiomes (català, castellà, francès, anglès i alemany), amb continguts específics
per a cadascun d'ells, que està associada a un canal de venda d'entrades de manera que
l'espectador pugui completar tot el procés de compra en el seu idioma.

- una àmplia presència a les xarxes socials entre les que s'inclouen Facebook (8.850 fans),
Twitter, Flickr (14.107 imatges de fotògrafs professionals de les edicions anteriors) i Youtube (amb
157 vídeos dels reportatges i de totes les atraccions dels passats Festivals, 1.045 subscriptors i
677.580 visualitzacions).

- un aplicatiu de contactes amb 51.922 correus electrònics que permet l'enviament massiu de
mailings a diferents sectors: agències de viatges, espectadors, professionals, programadors, etc.

TERTULIETA SOBRE ANIMALS

Abans d'acabar la trobada, va sortir el tema de la futura prohibició dels animals al circ. En
Matabosch no n'està massa content: "Nosaltres som defensors acèrrims de la presència de
artistes animals al circ. Estem ofesos perquè s'han prohibit sense consultar-nos, davant d'un
pressuposat maltractament. A mi, aquesta mena de prohibicions sense proves em recorden altres
temps! És una llàstima que s'amputi al circ amb la falta de la presència dels animals artistes.
Nosaltres, els del sector, no hem estat consultats" I encara afegeix: "Tampoc s'entén com
l'elefanta Dumba pot actuar a l'anunci del Pikolin i no al circ. Quina diferència hi ha? Per a
nosaltres és una ofensa que se'ns tracti de maltractadors quan, jo, personalment, els artistes que
més estimo són els de quatre potes. És una prohibició equivalent a que es prohibís el matrimoni
perquè hi ha violència de gènere. A França aquest tema es tracta d'una manera modèlica, amb els
veterinaris sempre al servei dels artistes. Només ens ho havíem de copiar!"


