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Veto municipal a les serps de l'espectacle d'un faquir 

• L'ordenança sobre animals salvatges afecta una festa infantil de Ciutat Vella

• L'ajuntament ja està avisant de la norma els circs que vénen a BCN

ROSA MARI SANZ / TONI SUST

Més de 300 nens de sis casals infantils de Ciutat Vella es van quedar ahir a la tarda sense poder veure
l'espectacle Foc i serps, protagonitzat pel faquir Kirman amb motiu de la castanyada organitzada pel
districte. L'Ajuntament de Barcelona va prohibir l'exhibició de les seves serps, una mesura que respon a
l'aplicació de la nova ordenança de possessió i venda d'animals salvatges. A principis de mes, aquesta
norma ja va afectar el Circo Mundial, que va haver de prescindir dels seus lleons, tigres i elefants.
Davant la mesura, Kirman va haver de canviar el programa i va basar l'actuació en el llit de claus, un
número que va recuperar ahir després de tres anys sense fer-lo davant el públic. També va demostrar la
seva habilitat com a empassa-sabres.

40 ANYS D'OFICI
El faquir, que fa 40 anys que està en el món de l'espectacle, va lamentar la decisió de l'ajuntament. "Em
sembla que l'ordenança no està ben desenvolupada. No es pot posar al mateix sac tigres i serps", va
declarar a EL PERIÓDICO. "Els meus animals no són salvatges, vénen de la Unió Europea i estan criats
en captivitat, no a la selva. Molta gent té a casa seva serps com les meves".

El malaguanyat espectacle Focs i serps és, segons Kirman, un dels preferits pels nens. L'artista hi
treballa juntament amb tres pitons i una boa. "Són petites i no van cansades. Precisament en tinc 10
perquè treballin menys", va justificar.

Però el xou continua. L'ordenança només afecta la ciutat de Barcelona. És per això que l'artista traurà
les seves serps en el seu pròxim bolo. Demà, Kirman actuarà a la Selva del Camp (Tarragona), i podrà
recuperar una actuació amb què ha recorregut diverses localitats catalanes des de fa 15 anys.

Fonts municipals van explicar que l'actuació s'havia programat per al districte de Ciutat Vella sense
pensar que incloïa aquests animals. Jordi Portabella, segon tinent d'alcalde, va subratllar que és
important que la norma es difongui: "La gent ha de saber que existeix aquesta ordenança. Per això ens
hem posat  en contacte amb circs que solen venir a Barcelona, perquè ho sàpiguen amb antelació".
Kirman, el 1996.
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