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La cinquena edició del
Festival lnternacional del
Circ Elefant d’Or Ciutat de
Figueres s’inaugura demà
al vespre amb la primera
funció de l’espectacle Blau
(21 h) i obrirà cinc dies
amb 14 funcions progra-
mades que aplegaran 24
números de primer nivell
protagonitzats per 84 ar-
tistes de 13 països, que
consolidaran el festival fi-
guerenc com un dels cinc
més importants del món,
el segon d’Europa després
de Montecarlo i, de tots
aquests grans festivals, el
que es fa en una ciutat més
petita, “la qual cosa afe-
geix dificultat al repte”, en
paraules del seu director i
presentador, Genís Mata-
bosch. Fins ahir ja s’ha-
vien venut unes 26.000
entrades de les poc més de
30.000 posades a la venda,

un bon símptoma tenint
en compte que l’any pas-
sat encara quedaven unes
7.000 localitats lliures dos
dies abans de l’inici del fes-
tival. A més del públic pro-
vinent d’arreu de les co-
marques gironines, l’orga-
nització detecta sobretot
espectadors barcelonins i
del sud de l’Estat francès

–per a ells es va organitzar
gairebé la funció de diven-
dres a la tarda–, però tam-
bé seguidors del millor circ
arribats expressament
des d’altres continents.

Més de 200 persones,
entre artistes, tècnics, in-
tèrprets i operaris, estan
treballant a un ritme verti-
ginós al recinte firal de Fi-
gueres, des de fa més
d’una setmana, per posar
en marxa la maquinària
del festival, al voltant de la
gran vela central de 52
metres de diàmetre i 14,5
d’altura, per a 2.214 es-
pectadors que gaudiran
d’una visibilitat perfecta
des de qualsevol punt.

Ahir van assajar davant
la premsa els Qin Warriors
de la WuQiao Arts School
of China, amb el seu nú-
mero de jocs icaris i equili-
bris en monocicle, amb
l’estètica dels cèlebres
guerrers de terracota; les
companyies mongoles

Swan Lake –contorsió
amb equilibris inspirada
en el ballet El llac dels cig-
nes– i Troupe Nomuna,
que combina la bàscula
amb el volteig acrobàtic, i
el duet canadenc 2-Zen-0,
que evoca els frescos de
Miquel Àngel en el seu nú-
mero de doble cercle aeri
creuat. En general, predo-
minen els números provi-
nents de l’est d’Europa, so-
bretot de Rússia i d’Ucra-
ïna, i de països asiàtics
com ara la Xina, Corea del
Nord, Mongòlia i Taiwan,
però en quantitat d’artis-
tes participants els asià-

tics són majoria perquè
acostumen a ser grups
molt nombrosos: els Qin
Warriors són, amb 17 per-
sones, la troupe més gran
que ha passat mai pel festi-
val. Quantitat i qualitat.
“La qualitat artística dels
números que presentem
és increïble”, diu el sempre
apassionat Matabosch,
que aspira que l’espectacle
Or de dilluns vinent –la
gran final del festival, amb
els millors números selec-
cionats pels 18 membres
del jurat a partir dels es-
pectacles Blau (dijous i
dissabte) i Vermell (diven-

dres i diumenge)– sigui “el
millor espectacle de circ
de la història de l’Estat es-
panyol”, culminat amb
l’entrega dels seus premis:
els elefants dalinians d’or,
plata i bronze. Les 14 fun-
cions, incloses 4 per al pú-
blic escolar, es comple-
menten amb exposicions
–fotografies de Xavier To-
ral i Miquel Ribot, a la gale-
ria Dolors Ventós–, una fi-
ra de col·leccionisme de
circ, un concurs d’apara-
dors i, entre altres activi-
tats, actuacions als gerià-
trics, a l’hospital i a la pre-
só de la ciutat. ■

Figueres
farà el
gran salt

El Festival lnternacional del Circ Elefant
d’Or Ciutat de Figueres obre demà la
5a edició, amb 24 números espectaculars
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La Troupe Nomuna, de Mongòlia, durant l’assaig d’ahir a Figueres ■ LLUÍS SERRAT

Ja s’han venut
26.000 de les
30.000 entrades
a la venda: un
ritme millor que
el de l’any passat

El guionista Jordi Vallejo
(El cor de la ciutat, La rie-
ra, Sin identidad, Estre-
llados o La lista negra) te-
nia clar que a El test hi ha-
via el conflicte imprescin-
dible per al joc teatral. Per
això, tot i ser un experi-

mentat guionista de sè-
ries, va oferir a la compa-
nya de guions Cristina Cle-
mente (i dramaturga) que
el dirigís. L’obra s’estrena
avui a la Sala Muntaner,
després d’una gira de 20
actuacions.

Jordi Casanovas, que hi
intervé per construir l’es-
pai (un pis nou en un àtic

amb terrassa que una pa-
rella convida als seus
amics de joventut, que no
han tingut tanta sort en el
camp professional i econò-
mic) compara aquesta co-
mèdia dramàtica amb al-
tres peces, com ara El
nom, que s’embranca dins
de la nova comèdia de bu-
levard francesa, liderada

per l’autora Yasmina Re-
za: comèdies molt fami-
liars que, a partir d’una pe-
tita excusa, esdevenen tot
un terratrèmol que desta-
pen veritats amagades du-
rant anys. Quina és l’espo-
leta d’aquesta bomba pro-
tagonitzada per David Ba-
gés, Dolo Beltrán, Mima
Riera i David Vert? For-
mular una pregunta que la
jove parella de l’amic ric
està investigant: “Si algú
us donés la possibilitat
d’agafar 100.000 euros le-
galment o de poder dispo-
sar d’un milió al cap de 10
anys, què faríeu?” El test
està servit. ■
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Jordi Vallejo porta ‘El
test’ a la Muntaner

David Bagès, Mima Riera, David Vert i Dolo Beltran
protagonitzen aquesta comèdia de Vallejo ■ SALA MUNTANER


