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Ahir va ser un dia intens a
Figueres. Va començar la
primera edició del Festival
Internacional del Circ
Castell de Figueres, en el
qual, de manera sorpre-
nent fins i tot per a l’orga-
nització, la implicació dels
agents locals ha estat re-
marcable. Al matí, a l’as-
saig general, fins a 1.200
escolars van assistir a l’as-
saig general i a la cercavila
que es va fer pels carrers
de Figueres. La comitiva
va sortir del castell i va ar-
ribar fins a la Rambla, da-
vant la sorpresa dels via-
nants, ja que el recorregut

reprodueix el mateix que
Dalí va fer l’any 1967 so-
bre l’elefant Surus per re-
memorar el pas amb ele-
fants del general Hanníbal
pels Pirineus. Ahir també
hi havia un elefant, con-
cretament una elefanta,
Dumba, del Gran Circ
Wonderland.

Al vespre, la vela es va
omplir de públic per assis-
tir a la primera funció de
l’Espectacle Blau, iniciat
amb una desfilada dels
participants, seguida de
les seves actuacions. Mala-
bars, acrobàcies, trapezi,
funambulisme, un munt
d’exercicis executats amb
una gran precisió. Un gran
espectacle. ■

Un gran
espectacle
Dani Chicano
FIGUERES

El festival internacional
del circ omple la vela en
la primera jornada

La cercavila i un número d’ahir ■ M. LLADÓ / MANEL SALA ‘ULLS’

Lucio Dalla va néixer a Bo-
lonya el 4 de març del
1943, tal com va recordar
en la cançó que li va per-
metre fer el gran salt, l’any
1970, en el Festival de San
Remo: 4/3/1943. Va mo-
rir ahir al matí d’un infart
a la ciutat suïssa de Mon-
treux, on tot just la nit
abans havia fet el tercer
concert d’una gira que,

precisament, l’havia por-
tat a San Remo la setmana
abans. “Devien ser les on-
ze de la nit quan va sortir
de l’Auditori Stravinski i
va estar una bona estona
parlant i fent-se fotos amb
els admiradors”, revelava
ahir el responsable de pro-
gramació de l’Stravinski.

Dalla era un dels can-
tautors italians més popu-
lars, responsable de can-
çons com ara Futura, Nu-
volari, Gesù Bambino i,
sobretot, Caruso, versio-
nada tant per Julio Iglesias
com per Luciano Pavarot-
ti, i amb la qual va vendre
nou milions de discos. ■

El popular cantant
Lucio Dalla mor a
Montreux l’endemà
de fer-hi un recital

L’italià de la
veu trencada

G. Vidal
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Una exposició per
als 90 anys de
Torres Monsó

El grup lleidatà de rock’n’roll
Dead Celebrities oferirà avui
un concert gratuït al bar La
Impremta de Girona (23 h). El
grup està presentant en
aquesta gira el seu primer
disc, Rockin’ in your face, un
EP de quatre temes que ha
rebut molt bones crítiques.
Sergio Martínez (bateria),
Iván Oliveras (veu), Jordi Gon-
zález (guitarra), Eduardo Pé-
rez (guitarra) i Xavi Martí
(baix) formen aquest grup
electritzant. ■ X.C.

Concert gratuït de
Dead Celebrities a
La Impremta

GIRONA

GIRONA

L’alcalde de Girona, Carles
Puigdemont, i el president de
la Diputació, Jaume Torrama-
dé, es van reunir ahir amb
l’artista Francesc Torres Mon-
só (Girona, 1922) per iniciar
els preparatius d’una exposi-
ció, que tindrà lloc a la Casa
de Cultura per Fires, i un llibre
coeditat per les dues institu-
cions. En aquest projecte, de-
dicat a Torres Monsó en el
seu 90è aniversari, hi intervin-
dran el fotògraf Josep M. Oli-
veras i Pep Admetlla. ■ X.C.


