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Pocs dies abans de l’estrena, l’ac-
tivitat sota la carpa del circ, aixe-
cada al Recinte Firal, és frenètica.
La tramuntana va fer perdre
temps i ara cal recuperar-lo. Hi ha
artistes assajant, especialistes aca-
bant de muntar les estructures,
material encara pendent d’arribar,
viatges amunt i avall. El director
del Festival del Circ Ciutat de Fi-
gueres, Genís Matabosch, com-
prova els mapes per saber si farà
vent el cap de setmana. “Tot depèn
del temps”, reconeix Matabosch,
que assegura, però, estar grata-
ment sorprès davant el ritme de
venda d’entrades, més de 25.000,
tot un rècord. “S’ha generat una
afició i el públic premia la quali-
tat”, diu. El Festival, que arriba a
la cinquena edició, ha reeixit molt
entre el públic, que ja espera que
arribi dijous per viure cinc dies de
competició màgica i vibrant.

Dijous, a les 9 del vespre, tin-
drà lloc l’estrena de l’espectacle,
però aquest ja va començar a viu-
re’s la setmana passada. Amb l’ar-

ribada dels primers artistes –se
n’esperen 84 de 13 països dife-
rents presentant 24 atraccions
d’estrena a Europa–, es van pro-
gramar espectacles gratuïts a di-
ferents espais, entre ells el pati
d’armes del castell de Querman-
çó o l’Associació de Malalts d’Alz-
heimer, aquest dilluns passat. En-
guany, l’aposta ha estat aquesta:
“hem volgut focalitzar-ho molt en
l’aspecte social”, afirma Mata-
bosch. Així es faran les actuacions
habituals a l’Hospital Comarcal,
a la presó i ara també a l’asil Vila-
llonga i la residència Els Arcs.

Dins el Top 5 dels millors
El Festival del Circ Ciutat de Fi-
gueres ja es troba dins el Top 5
dels millors del món. “I és el fes-
tival que es fa a la ciutat més pe-
tita”, reconeix Matabosch. El se-
cret es troba, sobretot, en la tria
dels artistes. El director explica
que, tan bon punt acaba una edi-
ció, “la gent ja ens pregunta què
podrem oferir ara, i nosaltres
també ens ho preguntem”. “Man-
tenir el nivell és un gran repte”,
puntualitza. Enguany ho  se -
guiran fent ja que, a la pista, es po-
dran veure alguns dels artistes
més premiats recentment en les
diferents disciplines circenses:
aèries –enguany n’hi haurà fins a
8 aprofitant la gran alçada de la

carpa–, equilibris, mà a mà, con-
torsió amb equilibris, acrobàcia,
cercles, malabars i comicitat.
També destaca la gran quantitat
de troupes, set en total, i el pre-
domini dels artistes asiàtics, 51
dels 82 en total procedents de Co-
rea del Nord, Mongòlia, Xina i
Taiwan. “Nosaltres trobem dia-
mants per acabar de polir”, diu.
“La prova que fem la feina ben
feta és la quantitat de directors de
circ que vénen a veure’ns, a Fi-
gueres ve l’elit del circ europeu”,
assegura complagut.

El Festival del Circ de Figueres
es troba dins del punt de mira de
tots els programadors. “Un Festi-
val ha de servir per aportar nove-
tats dins el sector, per dir coses no-
ves”, afirma Matabosch, que creu
que Figueres ho ha aconseguit.
“Un Festival és una competició;
tenir un premi aquí és important
i, per això, els artistes intenten do-
nar el màxim d’ells mateixos”, ex-
plica tot afegint que el públic no
és conscient de quantes lesions hi
ha durant un festival, ja que “els
artistes forcen molt el seu cos”.

L’altra cara de la moneda és la
intensitat amb la qual es viu el
Festival. Són unes 200 persones
de cultures diferents convivint
durant aquests dies. “Fem uns
vincles molt forts”, comenta el di-
rector tot elogiant els voluntaris.
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El pallasso Paquín
de Mèxic va actuar
a la seu de l’associació
de malalts d’Alzheimer,
aquest dilluns passat.
BORJA BALSERA

L’edició més solidària
del Festival del Circ

AL RECINTE FIRAL DE FIGUERES

5È FESTIVAL DEL CIRC
� Recinte Firal de Figueres
� Del 25 al 29 de febrer 
� www.festivaldelcirc.com
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Parlem una estona en el seu ca-
merino. Acaben d’arribar del Japó
on, des de fa tres anys, actuen al
Pop Circus que fa gira pel país. Allí
se senten molt a gust, però tenen
ambició per arribar més lluny.

Provenint del món de la gimnàs-
tica, per què van optar pel circ? 

Pablo: Als 15 anys vaig comen-
çar amb les arts marcials i, en créi-
xer, vaig pertànyer al grup Team
de Kick Boxing del Perú. Vaig
competir a escala internacional
durant deu anys. Aleshores vaig
entrar a l’escola de circ La Ta-
rumba. Mentre feia arts marcials
també feia coses artístiques i em
va cridar l’atenció. Vaig estudiar-
hi dos anys i en començar a fer es-
pectacles vaig conèixer en Joel.

Joel: Vaig començar amb el
ball, amb break dance, m’encan-
tava. Gràcies a uns amics em vaig
apropar a la gimnàstica, però mai
vaig pensar que m’hi dedicaria
perquè era massa gran. Tenia 18
anys, però m’agradava perquè era
més competitiu amb mi mateix.
La carrera, però, és molt llarga i
només si comences de ben petit
pots tenir més opcions de per-

tànyer als teams. Ho vaig inten-
tar dos o tres anys, però aleshores
em va atraure més el circ i vaig en-
trar a la companyia La Tarumba.
Hi vaig treballar durant dos o tres
anys i vaig aprendre moltíssim. 

Quan es van conèixer?
Pablo: Els dos entrenàvem en

el mateix centre de gimnàstica i
va ser allà on li vaig proposar de
fer un treball més individual, l’art
del mà a mà. Sóc educador físic i
amb els meus coneixements i els
de l’escola de circ vam començar
a practicar. Al principi ens va cos-
tar, perquè la noció de la tècnica
l’has de tenir ben polida, pel que
fa a la parada de mans i la sin-
cronia del traç que hem de fer els
dos per poder estar bé en el mo-
viment, per fer-ho perfecte. És la
pràctica la que et duu a la perfec-
ció. Va costar quasi un any, no
menteixo, poder agafar l’equilibri
i després passar a les figures.

Joel: Conèixer molt bé les tèc-
niques per poder-les fer jo en el
seu cos, perquè jo em paro en di-
ferents llocs del seu cos.  

Cal molta disciplina?
Pablo: Molta, però quan un es

proposa alguna cosa ho aconse-

gueix. 
Joel: Les persones que arriben

a un nivell alt del mà a mà sem-
pre comencen de molt nens. Jo ho
vaig fer molt tard, però com que
som ambiciosos i tenim fites dins
aquest art, crec que està resultant.

Cal estar innovant constantment? 
Pablo: És el repte de sempre, fer

una cosa diferent. Ens donem un
termini de temps per fer-ho i quan
ho aconseguim canviem. Sempre
volem millorar el nivell. La nostra
projecció és donar més qualitat al
públic que ve a veure l’espectacle.
Tenim moltes idees per superar-
nos a nosaltres mateixos, més que
als altres perquè, a la vida, el rep-
te és amb un mateix, fins on vols
arribar. Si et proposes metes altes,
les aconseguiràs.

Recorden el primer cop que van
sortir en una pista de circ junts?

Pablo: Va ser a Xile. Vam pas-
sar nervis, però va ser una alegria
en veure el treball completat.

Joel: Nervis, sí, sempre, però
quan hi ets i et relaxes, ja està.

Pablo: El nerviosisme és part
del treball que vas a fer, aquesta
adrenalina és la que tens en el

moment d’entregar-te al públic.
Canalitzes això i després tractes
de demostrar el que saps i com re-
alment estimes el circ.

Què esperen aconseguir partici-
pant en aquest festival?

Pablo: Esperem mostrar el nos-
tre art, la nostra passió pel món
del circ i que li puguem robar una
mica d’emoció a la gent.

Joel: Que vegin que això és dis-
ciplina, donar sorpresa i alegria.

Com és el seu dia a dia? 
Pablo: Aquest art requereix en-

trenament constant i un estil de
vida sa, mantenir un equilibri
constant, no excedir-nos, alimen-
tar-nos bé, res de vicis, res de dro-
gues. Hi ha amics dins del circ que
sí que prenen aquesta opció. La
respectem, però per a nosaltres és
una llei. Això no et porta enlloc.

Joel: Hem d’estar físicament
cent per cent bé. Per això vam po-
sar el nom de Vitalys al duo.

Quin repte es marquen? 
Pablo: Seguir presentant-nos a

Festivals, fer coses millors. Seguir
avançant i gaudir amb el públic.

Joel: Ser els millors amb nosal-
tres mateixos. 
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Pablo Nonato i Joel Yaicate
DUO VITALYS-DISCIPLINA MÀ A MÀ (PERÚ)

«És la pràctica 
la que et duu 
a la perfecció»
Des de fa cinc anys treballen junts. Els va caldre tot
un any per adaptar-se l’un a l’altre, però ara ja són
com germans i comparteixen un mateix somni. L’art
del mà a mà els exigeix disciplina i així regeixen les
seves vides. Diuen sentir-se a gust amb el que fan. La
seva fita és “ser els millors amb nosaltres mateixos”.

ENTREVISTA

Cristina Vilà
FIGUERES

El Duo Vitalys actuant diumenge al castell de Quermançó. BORJA BALSERA

El Festival proposa diverses activitats culturals paral·leles. Divendres passat
es va inaugurar, a la galeria Ventós, una exposició fotogràfica de Xavi Toral i
Miquel Ribot. Ambdós ofereixen les seves particulars mirades sobre el circ.

�

Exposició La mirada de Xavi Toral i Miquel Ribot

FRANCESC AGUILERA

«Esperem mostrar la
nostra passió pel circ i que 

li puguem robar una mica

d’emoció a la gent»

Des d’aquest dijous 
i fins dilluns, 84 artistes
de 13 països
competeixen a Figueres
per endur-se l’Elefant
d’Or, el màxim guardó
d’aquest Festival 

�
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“El resultat del Festival és gràcies
al treball d’un equip molt gran, la
feina de tothom és clau”, conclou.

Activitats per a tothom
Durant el Festival, es faran activi-
tats obertes a tots els públics de for-
ma gratuïta. Divendres a la tarda i
dissabte al matí, la biblioteca ofe-
rirà unes hores del conte ambien-
tades en el circ, mentre que diu -
menge, el centre Ferran Sunyer
acollirà una fira de col·leccionisme
de circ i la presentació dels llibres
Figueres 2015d’Yvon Kervinio i La
història del circ a Figueres de Ra-
mon Bech, a les 10.30. Tampoc fal-
tarà la participació dels comer-
ciants al concurs d’aparadors de-
corats amb temes de circ. Cal no
oblidar, a més, la tasca d’apropar el
circ als nens. Hi haurà quatre ses-
sions per les quals  passaran més de
8.000 alumnes de tot Catalunya i
del sud de França.

entrades venudes
És una xifra rècord que ha sorprès,
fins i tot, al director del Festival. Que-
den ara 5.000 entrades disponibles.

25.000 
LA XIFRA


