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Cultura
espectacles

SASHA PIVARAL VA ESTRENAR L’ESCENARI DE QUERMANÇÓY

Hi va fer la seva primera actuació a Europa el 2012
nnVILAJUÏGA.  Abans de l’inici oficial de la primera edició del Festival del Circ de 

Figueres, el 2012, la contorsionista nord-americana Sasha Pivaral va actuar al 

castell de Quermançó. Després va estrenar una carrera artística fulgurant, amb 

premis als festivals internacionals del circ més prestigiosos del món.n

ATENEA

XXXIII CICLE DE CONFERÈNCIES AULA OBERTA
“Immigrants, exiliats, refugiats dins de l’Europa del segle XXI”
Divendres, 19. Sala Abdò Terrades. 20 h.
“Integració: centre o perifèria social?” Conferència de Patrícia Gabancho, pe-
riodista i escriptora

ESCOLA DE MÚSICA

Els alumnes de guitarra participen a la guitarrada de les comarques gironines a 
Torroella de Montgrí, els dies 27 i 28 de febrer, i al concert que es farà el 6 de 
març, a l’auditori Espai Ter.

CORAL INFANTIL ALEGRO

Per a nens i nenes de 5 a 10 anys, tots els divendres de les 17,30 a les 18,30. Si 
t’agrada cantar, vine un dia a provar!

Les acrobàcies impossibles 

dels peruans Duo Vitalys van do-

nar diumenge el tret de sortida de 

la cinquena edició del Festival In-

ternacional del Circ Elefant d’Or 

Figueres amb la seva primera ac-

tuació a tot Europa, que es va fer al 

pati d’armes del castell de Quer-

mançó, a Vilajuïga. Pablo Nona-

to i Joel Yaicate, els dos integrants 

de la formació, que van arribar al 

món del circ a través de la gim-

nàstica esportiva, van fer davant 

del centenar d’espectadors reu-

nits a Quermançó un reguitzell 

d’acrobàcies espectaculars basa-

des en el mà a mà, una de les mo-

dalitats circenses més antigues i 

que exigeix un major grau de rigor 

i control de l’equilibri. 

L’actuació d’aquest diumen-

ge, que va coincidir amb la gra-

vació d’un curtmetratge relacio-

nat amb el castell de Quermançó, 

representa el tret de sortida dels 

actes de la cinquena edició del 

Festival del Circ que començarà 

oficialment aquest dijous i s’aca-

barà dilluns vinent. “Aquesta cin-

quena edició és l’edició de la con-

solidació”, va explicar el director 

del festival,  Genís Matabosch. 

Ho demostren les xifres: a quatre 

dies de l’estrena, ja s’han superat 

les 25.000 entrades venudes, de 

Ariadna Ventura / ACN l VILAJUÏGA

nn

A punt perquè comenci la funció
Les acrobàcies del 

Duo Vitalys aplega un 

centenar d’espectadors a 

Quermançó que enceten la  

setmana del circ a Figueres

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC ELEFANT D’OR FIGUERES. LA CINQUENA EDICIÓ ARRENCA AQUEST DIJOUS, 25 DE FEBRERY

TRET DE SORTIDA. Un moment de l’actuació dels peruans Duo Vitalys, alcastell de Quermançó ÀNGEL REYNAL

JA S’HAN VENUT 25.000 DE 
LES 30.000 LOCALITATS DIS-
PONIBLES

ÉS L’ÚNIC D’AQUEST TIPUS DE 
L’ESTAT I ESTÀ ENTRE ELS 5 
MILLORS  A NIVELL MUNDIAL

ENTRADES

EL FESTIVAL

Y

Y

les 30.000 localitats disponibles _

les mateixes que l’any passat. “En 

l’edició anterior, durant la darre-

ra setmana, es van comprar 7.000 

entrades, per tant, si aquesta ten-

dència es repeteix aquest any, 

deixarem 2.000 persones fora”, va 

explicar Matabosch. 

Durant cinc dies es podrà veure 

al Festival del Circ de Figueres, el 

primer esdeveniment d’aquestes 

característiques de l’Estat i al top 

cinc dels millors festivals del circ 

del món,  24 atraccions mai vistes 

a Europa de la mà de 84 artistes 

procedents de 13 països diferents 

que representaran 17 disciplines 

del món circense en tres especta-

cles diferents: el Blau, el Vermell i 

la Gala dels Premiats.

8.000 ESCOLARS.  En total, en ca-

dascuna de les deu representaci-

ons que es faran s’hi podran ar-

ribar a congregar fins a 2.206 es-

pectadors. A part, l’organització 

també ha programat quatre fun-

cions més que coincideixen amb 

els assaigs generals dels artistes 

i per on està previst que passin 

8.000 escolars d’arreu de Catalu-

nya, de la Catalunya del Nord i del 

sud de França, amb l’objectiu de 

difondre i estendre la cultura del 

circ. “Des del principi, la voluntat 

ha estat reivindicar el circ com a 

cultura i no només com a oci o en-

treteniment; volem que tingui el 

seu lloc dins el sector de la cultu-

ra oficial en majúscules”, va expli-

car Matabosch.

El director del festival també va 

subratllar la consolidació dels es-

pectadors provinents d’agències 

de viatges i operadors turístics. 

“Més del 50% dels espectadors 

que veuran la representació de 

divendres a la tarda arribaran en 

autobusos provinents majorità-

riament de França”, va concretar. 

Aquesta setmana els artistes ani-

ran arribant a Figueres. n

La 5a edició reforça el vessant social

Y ACTIVITATS PARAL·LELES

nnAmb la voluntat de reivindi-

car el circ com a part integrant 

del sector de la cultura en ma-

júscules, a banda de la presen-

tació d’atraccions de gran quali-

tat inèdites a Europa, el festival 

produeix també exposicions, 

programa conferències i dó-

na suport a la investigació mit-

jançant publicacions. Per això, 

conscients que un veritable fes-

tival és molt més que una “fes-

ta major”, que ha d’aportar un 

grau més de contingut al sec-

tor que representa, la cinque-

na edició del festival de circ ha 

programat una vintena d’acti-

vitats paral·leles i gratuïtes als 

espectacles, entre les quals hi 

ha dues conferències, organit-

zades pels Amics del Castell, la 

biblioteca i Diafragma; una ex-

posició; la presentació de dos 

llibres; la 5a Fira Internacional 

de Col·leccionisme de Circ, o el 

Concurs d’Aparadors organit-

zat per Comerç Figueres, entre 

d’altres. També, per potenciar 

el vessant social, els artistes del 

festival faran actuacions tant al 

Centre Penitenciari Puig de les 

Basses com a l’Asil Vilallonga.n


