
El Circ Nacional de Pyongyang;
el xinès Kai Cao, amb una espec-
tacular combinació de claqué i
joc amb pilotes i els malabaristes
de diàbolos, Flag Circus, es van en-
dur ahir els tres elefants dalinians
d’Or que la tercera edició del Fes-
tival internacional del Circ de Fi-
gueres  va lliurar. Els equilibristes
Olimpo’s brothers, l’acròbata amb
espasa Trinh Trá My i la russa, Ta-
tiana Ozhiganova es van endur els
de Plata mentre que la contorsio-
nista, Jordan McNight, el duo Ming
& Alexa i la Yunann Acrobatic
Troupe de Xina van rebre els de
bronze. El certamen també va lliu-
rar tres premis més del públic,
també pel Circ Nacional de Pyon-
gyang; el de la crítica, que va ser pel
pallasso Pastelito i el de la imatge,
pe la contorsionista, Catalina Pal-

ma. Els guardons especials van ser
de nou per a la companyia de Py-
ongyang (Premi Especial Carles
Navales) i Pastelito, que es va en-
dur el Pallasso Totó. 

Durant quatre dies la carpa del
Recinte Firal ha acollit algunes de
les actuacions més espectaculars
de les pistes d’arreu del món. Cap
havia trepitjat abans un circ euro-
peu i alguns, com la guardonada
companyia de Corea del Nord, és
la segona vegada que surt del país
per representar un increïble es-
pectacle de balança russa i barra
fixa. En total, més de 28.000 es-
pectadors han passat per les dife-
rents funcions. Una xifra que su-
posa 5.000 persones més que l’a-
ny passat i gairebé s’acosta a la ple-
na ocupació, amb  30.100 entrades
disponibles. Ahir, el Festival va
oferir tretze atraccions seleccio-

nades, entre les quals hi havia les
guanyadores però també d’altres
com la companyia russa de mala-

bars en grup Empress. 
La Gala d’Or d’ahir va tornar a

penjar el cartell de ple absolut i va
lliurar els esperats premis als ar-
tistes, que veuen en el certamen
una oportunitat única per donar-
se a conèixer a Europa. Sens dub-
te, el gran triomfador de la nit va
ser el Circ Nacional de Pyongyang,
que es van endur a banda d’un ele-
fant d’or, el premi del públic i un
d’especial. Les espectaculars ac-
tuacions que combinen múltiples
disciplines, però, també van ser
àmpliament aclamades. Així el
primer elefant d’Or va ser pel xinès,
Kai Cao, un expert en malabaris-
mes amb pilotes i el claqué. El ma-
labarisme amb diàbolos dels Flag
Circus també es va endur un altre
dels guardons. L’acrobàcia de Trinh
Trá My, el joc d’equilibris dels
Olimpo’s brothers o l’espectacular

actuació en cintes aèries i con-
certina de la russa Tatiana Ozhi-
ganova van rebre el reconeixe-
ment del festival amb la categoria
d’elefants de plata. Els de bronze
van premiar el gairebé impossible
contorsionisme de l’americana
McNight, que amb només 16 anys
va deixar al públic totalment bo-
cabadat; la poètica aèria de Ming&
Alexa i la Yunnan Acrobatic Trou-
pe. 

Camí de la consolidació
L’edició d’enguany ha comptat
amb més funcions, més artistes i
més espai. El seu organitzador i
promotor, Genís Matabosch, va
qualificar aquest tercer any de re-
presentacions com un «triple salt
mortal» cap a la consolidació d’a-
quest esdeveniment a la ciutat de
Figueres. 
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El Circ de Pyongyang, Flag Circus
i Kai Cao guanyen els tres elefants d’or
Els Olimpo’s Brothers, Trinh Trá My o la Yunann Acrobatic Troupe també es van endur importants premis del Festival

CONXI MOLONS

LA GALA D’OR va omplir de nou el recinte firal
d’espectadors. Els Flag Circus es van emportar un
elefant dalinià d’or amb el seu espectacle amb els
diàbolos. La combinació de claqué i joc amb pilotes
de Kai Cao també va tenir guardó. L’acròbata
Trinh Trá My es va endur un elefant de plata. 
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LA XIFRA

Cinc mil més que l’any passat
La primera edició del Festival va re-
bre 14.000 espectadors però l’any
passat ja va pujar fins als 23.000.
Enguany, s’han superat els 28.000 al
llarg de quatre dies. 

28.000 ENTRADES
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El públic també va premiar els
de Corea del Nord; la crítica, el
pallasso Pastelito i el jurat
d’imatge, Catalina Palma 

Breus

L’Embarraca’t de Figueres, que
enguany celebra els 25 anys, ha
obert la convocatòria pel concurs
Joan Trayter, que fomenta els joves
artistes i creadors musicals. Les ba-
ses es poden consultar al web de
l’Ajuntament. 
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L’Embarraca’t obre el
concurs Joan Trayter

FIGUERES 

El catedràtic de llengua i lite-
ratura, Joan Ferrerós, oferirà
aquest dijous a dos quarts de
vuit del vespre a la seu dels Amics
del Castell de Sant Ferran a Fi-
gueres una conferència sobre
l’històric institut Ramon Munta-
ner de la ciutat.La xerrada rep el
títol de  «Julián González de Soto
i els primer passos del nou insti-
tut». 
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Ferrerós fa una
conferència sobre
l’institut Muntaner
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L’empresa municipal Fisersa
de Figueres va iniciar ahir unes
obres de renovació del clavegue-
ram al tram del carrer Méndez
Nuñez comprès entre els carrers
Fortià i Sud. L’actuació, que està
previst que duri dues setmanes,
ha obligat a tallar la circulació de
vehicles en aquesta zona. Pa-
ral·lelament, es renovarà l’asfal-
tatge.
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Tall de circulació al
Méndez Nuñez per
obres de clavegueram

FIGUERES Més d’un miler de participants a
la rua de carnaval de l’Escala

Unes 17 carrosses i 22 compar-
ses participaran enguany a la rua
de Carnaval de l’Escala, que se ce-
lebrarà aquest diumenge.  En to-
tal, més d’un miler de persones for-
maran part del tradicional segui-
ci.

Els actes s’iniciaran dissabte
amb una cercavila infantil, una xo-
colatada i ball per als més petits. A
la nit, hi haurà el de disfresses
amb el grup Daltònics i l’Orques-

tra de Mitjanit. La gran rua serà el
diumenge i sortirà des de l’avin-
guda Girona cap a les onze del
matí per fer el tradicional recor-
regut que portarà les carroses i
comparses a la zona de la platja.

Després, se celebrarà un di-
nar de colles al pavelló, que obri-
rà les activitats de la tarda on no
faltarà el ball i el repartiment de
premis. Dilluns es farà un dinar de
germanor i, de nou, ball a la tar-
da.
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