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Circ Cric tanca amb més de 23.000 assistents i 50
espectacles
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La 7a edició del Festival Circ Cric ha arribat al seu final. I ha acabat més que bé: han estat més de
23.000 persones les que s'han desplaçat a les intal·lacions del Circ Cric entre el 26 de març i el 26
de juny. La gran varietat d'espectacles del món del circ, la música, els titelles, el teatre i els
pallassos han atret a grans i petits que han pogut gaudir d'espectacles com Grinyols, de Tortell
Poltrona i el Cric Cric.

Durant els tres mesos de programació s'han realitzat més de 50 espectacles per a tots el públics.
Les apostes arriscades i la cerca de l'excel·lència han conformat un festival que després de set
edicions dibuixa una personalitat pròpia. A més, el Festival es consolida en dues cites amb
personalitat com son el Festival Internacional de Pallasses i El Cicle Música i Circ.

La 3a edició de Festival Internacional de Pallasses va comptar amb les millors ambaixadores del
somriure, com la suïssa Gardi Hutter, una autèntica referent mundial, Las Polis (Premi al millor
espectacle de carrer al Festival de Freiburg 2016) o el darrer show de Los Excéntricos. El Cicle de
Música i Circ consolida el seu protagonisme amb el bon maridatge que s'estableix entre els millors
artistes d'ambdues dimensions artístiques, que sovint es fusionen, com en el concert espectacle
entre La Troba Kung-fú i el Circ Cric on es van reunir 1000 persones entre grans i petits en un
concert inoblidable.

També s'ha gaudit en l'edició d'enguany d'espectacles com La gran misa patólica, la nova
producció de l'erudit Leo Bassi o el muntatge PP fruit de la prometedora combinació dels talents i
les personalitats de Tortell Poltrona i Albert Pla.

El Festival Circ Cric tanca una edició plena d'espectacles, emocions i activitats, que tot i tenir un
mes menys de funcionament, l'assistència ha sigut molt positiva, fins al punt de penjar el cartell d'
"entrades exhaurides" en més d'una ocasió en aforaments de 600 i 1.000 persones.

Montserrat Trias, directora del Festival, assegura que el resultat de la setena edició és molt
satisfactori tant per assistència de públic com per la qualitat dels espectacles que s'han pogut
viure: "Crec que és el Festival més rodó que hem fet fins al moment. Aconseguir congregar més
de 23.0000 persones en un racó del món perdut en mig del bosc en un Parc Natural té molt de
mèrit. A més estem veient com el Festival es consolida edició rere edició i el públic augmenta any
rere any. Si haguéssim de que definir aquesta setena edició amb una expressió que la definís
seria: alegria pels descosits ", ha dit.


