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Barcelona q Personalitats del món 
de la cultura i la política catalana 
van abarrotar ahir el tanatori de 
Sant Gervasi al funeral de l’actriu i 
directora teatral Rosa Novell, que 

va morir divendres als 61 anys. Va 
ser una cerimònia senzilla i íntima 
en què la gran dama de l’escena va 
estar present en un vídeo, recitant 
el poeta Gabriel Ferrater. En l’acte 

va ser recordada pel seu  germà, 
Queco Novell (a dalt, a la dreta); 
Isona Passola, presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Català,  
i la parella de Novell, l’escriptor 

Eduardo Mendoza (a l’esquerra), 
que va emocionar a tothom  
amb les seves paraules. L’alcalde 
de Barcelona, Xavier Trias; el 
conseller de Cultura, Ferran 
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LA CULTURA CATALANA ACOMIADA ROSA NOVELL
Mascarell; Lluís Homar, Josep 
Maria Pou, Àlex Casanovas,  
Míriam Iscla, Jordi Banacolocha, 
entre molts altres, van anar a  
dir l’últim adéu a l’actriu.

la caiguda, com bé va descobrir Piti 
Español, antic trapezista i avui gui-
onista de sèries i pel·lícules com Los 
Pelayos o Cerca de tu casa, actualment 
en rodatge. «Fan comèdia, ho han fet 
a propòsit per augmentar l’expecta-
ció», va vaticinar, i els protagonis-
tes ho van confirmar després. Són 
els petits trucs dels artistes per ten-
sar encara més les fibres d’un públic 
amb l’ai al cor. 

Eol, transvestit d’enfurismada tra-
muntana, va estar a punt d’amar-
gar-los la visita als més petits en la 
funció matinal escolar de diven-
dres del Festival Internacional del 
Circ Ciutat de Figueres, que aques-
ta nit celebra la gala final amb el re-
partiment de premis. La fantàstica 
nova carpa va aguantar les envesti-
des, encara que es van quedar sen-
se presenciar una de les atraccions 
més importants d’aquesta 4a edi-
ció: els trapezis voladors del Nati-
onal Circus of Pyongyang, prota-
gonistes d’una fita: el quàdruple 
salt mortal llançant de la barra del 
trapezi un portador en moviment. 
Davant el vaivé de cables, pals i tra-
pezis, es va imposar el seny: no era 
qüestió de posar en perill els core-
ans, que van deixar bocabadats els 
espectadors a la resta de funcions, 
ja amb Eol calmat. 
 En el festival que dirigeix Genís 
Matabosch, també cap de pista, els 
crits dels nens funcionen com a 
termòmetre del risc. «¡Que increï-
ble, ni en somnis m’ho hauria ima-
ginat!», exclamava la Fátima, de 7 
anys, entre els «ohhhhh» d’admi-
ració mentre la troupe xinesa de 
Yunnan dibuixava figures i torres 
combinant equilibris, icaris i anti-
podisme (malabars amb els peus). 
Després va saltar Gustavo Sartori, 
un atractiu brasiler que va actuar 
a la gira de The Hole 2. El número de 

cintes aèries va començar amb mal 
peu i va caure per una relliscada des 
de mitja altura, encara que va man-
tenir el tipus i va acabar disparant 
els sospirs i aplaudiments dels esco-
lars.  
 En la mateixa funció també va 
caure un dels acròbates del duo So-
lís, germans nicaragüencs que des-
afien els límits de la força muscular 
en un mà a mà. Però hi havia truc en 

IMMA FERNÁNDEZ
FIGUERES

Vendaval d’emocions
La tramuntana va aparèixer en una de les funcions del Festival del Circ de Figueres, que  
avui celebra la gala de premis H Els acròbates aeris i els saltadors russos al·lucinen el públic

33 Trapezis volants 8 El circ de Pyongyang de Corea del Nord sorprèn amb un quàdruple salt mortal.

NATIONAL CIRCUS OF PYONGYANG

Alguns artistes 
simulen ensopegar
i fallen en els 
números per  
apujar l’expectació 

 Amb una mà plena de sang va 
acabar el veneçolà Agostino Mal-
tese, dijous, un altre número verti-
ginós que tallava el singlot: el pèn-
dol de la mort, una gran roda per 
la qual l’especialista corre a més de 
10 metres d’altura sense cap sub-
jecció. Els «ahhh», als quals Malte-
se contribuïa simulant ensopegar, 
el van acompanyar en tot l’exerci-
ci. Però la sang no era falsa: «L’es-
tructura és nova i he de polir-la bé 
per no fer-me aquestes ferides», va 
explicar. 
 El vendaval d’emocions –24 
números inèdits a les pistes euro-
pees– ha inclòs des de les cardía-
ques disciplines aèries fins als ma-
labars, salts, equilibris o el volteig 
eqüestre. Entre els tops del risc, la 
troupe russa Trushin de saltadors 
a la bàscula, que a la seqüència de 
piruetes, triples i fins i tot quàdru-
ples salts mortals, hi afegeix inver-
semblants salts en xanques. 

L’home de goma

També van impactar Jonatan Ri-
quelme, amb el rola-bola aeri, un 
número coreà d’antipodisme d’ex-
trema precisió, i el contorsionis-
ta rus Aleksandr Batuev, amb una 
elasticitat més pròpia de les dones. 
Esgarrifava veure el seu cos recar-
golat fins a ficar-se en una petita 
caixa. La sensualitat de les ucraïne-
ses Duo Essence, que van unir belle-
sa i dificultat sobre la barra, va dei-
xar respirar una mica el personal, 
que agraeix també els gags dels pa-
llassos. El mexicà Rulo és molt més 
que un clown. «Vaig treballar d’es-
pecialista tres anys, però ho vaig 
deixar perquè es pateixen moltes 
fractures i volia conservar el físic», 
explicava el còmic, actor i virtuós 
del monocicle i el diàbolo. El més 
difícil encara arriba també als nas-
sos vermells. H  

CITA AMB ELS MILLORS ARTISTES DE LA CARPA


