
EL PUNT AVUI
DIJOUS, 12 DE GENER DEL 201720 | Comarques Gironines | CULTURA I ESPECTACLES

La sisena edició del Festi-
val Internacional del Circ
Elefant d’Or Ciutat de Fi-
gueres va presentar ahir la
seva programació definiti-
va, que inclourà més artis-
tes que mai, entre el 16 i el
20 de febrer. Seran 88 ar-
tistes provinents d’onze
països –amb predomini
dels xinesos (39), els rus-
sos (18) i els etíops (10)–,
que oferiran 24 atraccions
totalment inèdites a l’Eu-
ropa occidental en repre-
sentació de 17 disciplines
circenses. La programació
va ser presentada pel di-
rector del festival, Genís
Matabosch, i l’alcaldessa
de Figueres, Marta Felip,
que van remarcar la seva
voluntat de rubricar un
nou conveni entre les dues
parts fins al 2021, ja que
aquest any s’acaba el vi-
gent des del 2013. La sise-
na edició del festival té un
pressupost de 610.000
euros, del qual es preveu
cobrir el 63% amb la ven-
da d’entrades, el 25% amb
aportacions de diferents
administracions públi-
ques i el 12% restant amb
patrocinadors privats.

En la programació
d’aquest any destaca es-
pecialment la gran quan-
titat de troupes, ja que de
les 24 atraccions nou són
grupals, realitzades per
col·lectius d’entre quatre i
vint artistes. També cal
remarcar la important

presència d’atraccions
llatinoamericanes: dues
de Mèxic, dues de Xile,
una de Perú i una altra del
Salvador. El festival tam-
bé portarà a Figueres al-
guns dels números gua-
nyadors en els principals
festivals internacionals
de circ de fora d’Europa,
en concret en els cele-

brats a Moscou, Odessa
(Ucraïna), Wuhan i Shi-
jiazhuang (Xina).

La programació, repar-
tida com sempre equitati-
vament entre els dos es-
pectacles Blau i Vermell
–per acabar amb la final
de l’espectacle Or; en total
15 funcions, quatre de les
quals escolars– inclou els
següents números: el vol-
teig acrobàtic de l’Acroba-
tic Quartet, liderat per
Rodion Prilepin, amb l’es-
tètica del primers Beatles
(Rússia); el pal xinès i la
planxa coreana d’Addis
Africa Troupe (Etiòpia);
el clown xilè Baltabarín i
l’ucraïnès Clown Bilby; les
cintes aèries del Duo Ca-
baret (Ucraïna); el trape-

zi volant de Deyvi Franco
(Perú); el fast track amb
trampolí de la Troupe
Grechushkin (Rússia) i
els equilibris d’espases en
escala lliure d’Hebei Acro-
batic Troupe (Xina), amb
divuit artistes en escena.

També passaran pel
festival figuerenc l’Hooli-
gang Acrobatic Troupe
(Rússia), especialitzada
en volteig acrobàtic; el
duet de cintes aèries for-
mat per Alexander Li-
chner i Donoban Rodrí-
guez (Estat espanyol / El
Salvador); el duet mexicà
d’acrobàcies de mà a mà
Medel; la jove equilibrista
ucraïnesa Vladislava Na-
raeva; el mexicà Marco
Antonio Penagos, amb el

seu número de hula
hoops; el canvi ràpid de
vestuari, en dècimes de
segon, del Duo Smirnov;
les acrobàcies al sòl de Tri-
logy (Etiòpia); la contor-
sió extrema del xilè Gino
Valentino; la màgia del xi-
nès Wu Song Tao, amb
aparicions, desaparicions
i levitacions a 360 graus, i
Xinjiang Production and
Construction Corps Acro-
batic Troupe, que cons-
trueix piràmides i torres
humanes de gran bellesa i
dificultat extrema. Les
grans troupes com ara
Xinjiang, Addis Africa i
Hebei faran dos números
diferents en el festival,
que encara ha d’anunciar
alguns artistes. ■
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El Festival del Circ presenta
el seu cartell més complet
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La frase

“Si en la moda, per
estar al dia, cal anar a
Milà o París, en el circ
la ciutat que marca
estil és Figueres”
Genís Matabosch
DIRECTOR DEL FESTIVAL DEL CIRC
ELEFANT D’OR CIUTAT DE FIGUERES

Els músics i compositors
Josep Thió (Sopa de Ca-
bra), Jaume Pla (Mazoni) i
Santi Longarón i Marc So-
to (La Sra. Tomasa) parti-
ciparan aquest dissabte
en la jornada professional
Sóc Autor que tindrà lloc a
l’Espai Marfà de Girona,

organitzada per les Cases
de la Música i la Fundació
SGAE. També s’han orga-
nitzat altres jornades a
l’Hospitalet de Llobregat i
Terrassa, i queden pen-
dents les de Mataró (18 de
febrer) i Manresa (18 de
març), amb diferents mú-
sics convidats. La inscrip-
ció en les jornades, que es
pot fer a Socautor.cat, té

un preu de 10 euros (5 per
als socis de la SGAE).

La jornada de Girona
tindrà lloc de les 10 a les 19
hores i estarà estructura-
da en quatre sessions, mo-
derades per Jordi Plana-
gumà, director de la Casa
de la Música del Gironès i
coordinador de la Xarxa
de Cases de la Música. Les
sessions estaran dedica-

des a La feina de l’autor i
les seves derivades; Eines
per a la composició. Taller
pràctic de tecnologia i tèc-
niques per a compositors;
el testimoni dels autors
convidats Josep Thió i Ma-
zoni, i Experiències i vi-
vències aportades per tots
els ponents, amb una tau-
la oberta com a balanç fi-
nal de la jornada. ■
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Josep Thió i Mazoni participaran
dissabte en la jornada Sóc Autor

Mazoni, durant una actuació recent ■ ARXIU

Debat de la CUP i
Crida per Girona
sobre l’art actual

TEATRE

ART

El Fitag arribarà
als barris gironins
i al CaixaForum
El Festival Internacional de
Teatre Amateur de Girona (Fi-
tag) ha obert fins al 31 de
març la convocatòria per als
grups que vulguin participar
en la seva dissetena edició,
que tindrà lloc del 29 d’agost
al 2 de setembre. Patrocinat
per la Diputació de Girona,
amb el suport de la Casa de
Cultura, la Generalitat i l’Ajun-
tament de Girona, el festival
dirigit per Martí Peraferrer
presenta com a novetats el Fi-
tag Barris, que portarà algu-
nes representacions als barris
de Girona, en coordinació
amb l’Ajuntament, i també
s’incorporarà el CaixaForum
com a escenari d’algunes de
les obres programades. Com
a aposta pedagògica hi haurà
una coproducció catalanopo-
lonesa, que s’assajarà durant
l’agost a Girona. ■ REDACCIÓ

En el marc de les segones jor-
nades de debat Girona, ciutat i
cultura, organitzades per la
CUP i Crida per Girona, avui
tindrà lloc al centre cultural La
Mercè la taula rodona L’art
contemporani en un present
incert (19 h). Hi participaran el
comissari, escriptor i investi-
gador Oriol Fontdevila, la críti-
ca d’art Magdala Perpinyà i
l’artista i docent Kenneth Rus-
so, moderats pel crític d’art i
periodista Eudald Camps. Un
dels punts de partida del de-
bat serà l’adquisició del fons
Santos Torroella per l’Ajunta-
ment de Girona i el futur mu-
seu d’art modern i contempo-
rani a la Casa Pastors. L’acte
vol anar més enllà i reflexionar
sobre els principals reptes, ris-
cos i oportunitats de l’art con-
temporani, tant gironins com
generals. ■ REDACCIÓ


