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ESPECTACLES diversos s’han pogut veure a l’espectacle Vermell del festival. Pastelito, el pallasso xilè
interaccionant amb el públic. Tatiana Ozhiganova, la russa fent acrobàcies penjada d’una cinta. El grup Erka, de
Mongòlia, amb un espectacle únic.
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La màgia del funambulisme,
dels malabars, les cintes aèries i el
contorsionisme van omplir ahir de
nou el Recinte Firal en dues re-
presentacions de la segona semi-
final del certamen, l’Espectacle
Vermell.   L’estrena va ser tot un èxit
i ahir ja s’havien venut més de
24.000 entrades. Al llarg de tot el
cap de setmana es repetiran les
funcions tant d’aquest espectacle
com del Blau i dilluns se celebra-
rà la final.  Al matí, igual que dijous,
milers d’escolars van assistir als as-
sajos generals. 

La sessió d’ahir a la tarda es va
iniciar amb l’artista Camila. La
trapezista, de només 17 anys, va
oferir un impactant espectacle al
vol. Un altre dels números desta-
cats va ser la del xinès Kai Cao, que
va combinar el claqué amb els
malabarismes amb pilotes. La rus-
sa Tatiana Ozhiganova, que toca-
va la concertina, un petit acordió,
mentre desafiava la gravetat a ca-
vall d’una cinta aèria. Tampoc hi
van faltar els mexicans Duo Már-
quez, amb un espectacle que com-
bina els equilibris en escala fixa
amb els malabars amb anelles.
La nota humorística la va posar
amb diverses aparicions el pa-
llasso Pastelito, de Xile. Conside-
rat una estrella al seu país, en
aquesta primera actuació a Euro-
pa l’intèrpret va tocar diversos
instruments i, fins i tot, va cantar.

El contorsionisme, que tant im-
pactats va deixar els espectadors
dijous amb l’americana Jordan
Mc Knight, va arribar ahir de la mà
del grup Erka, de Mongòlia, amb
un espectacle en grup únic. Els
Yunnan Acrobàtic Troupe van ofe-
rir una actuació amb meteores i el
Duo Márquez, un d’equilibri amb
escales. El funambulisme no va ar-
ribar fins després de la mitja part
amb la Troupe Karkov, tot i que un
dels plats fort d’ahir va ser la pres-
tigiosa Companyia Nacional de
Pyongyang, de Corea de Nord,
amb un aclamat número que com-
bina la balança russa i la barra fixa.

Més sessions que mai
Demà hi haurà tres sessions més
de l’espectacle Blau i diumenge,
del Vermell. Les dues semifinals
serviran per escollir les millors
actuacions del Festival Interna-
cional, mai vistes abans en un es-
cenari europeu. 
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Funambulisme
i equilibris a
l’Espectacle Vermell
del Festival del Circ

La carpa del Recinte Firal es va omplir de
nou en el segon dia de representacions


Els veïns del Poble Nou de Fi-
gueres que van presentar la de-
núncia contra l’Ajuntament pel
cas de les antenes il·legals del car-
rer Balmes qualifiquen «d’incom-
prensible i innecessari» el recurs
que ha presentat l’equip de Govern
de CiU contra la sentència judicial
que els donava la raó i obligava a
treure les instal·lacions de telefo-
nia mòbil. Els afectats reclamen
que posin en marxa tots els me-
canismes necessaris per solucio-
nar «d’una vegada per totes» el
conflicte. 

L’Ajuntament va decidir recór-
rer la decisió judicial assegurant

que buscava guanyar temps i, al-
hora, evitar indemnitzacions mi-
lionàries per a la companyia pro-
pietària de les antenes, que les va
instal·lar l’any 1998 amb la llicèn-
cia corresponent. Malgrat això,  el
regidor de Medi Ambient Pere
Giró assegurava que se seguia
amb les negociacions amb Tele-
fónica per tal d’arribar a una so-
lució. «Volem fer-ho de mutu
acord», insistia Giró. Els veïns
afectats per la situació, però, criti-
quen la decisió municipal i la tit-
llen d’«incomprensible». «En lloc
d’acatar la sentència i donar suport
als veïns, s’alinea amb la compa-
nyia», diuen.
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Els veïns del Poble Nou
critiquen el recurs contra
les antenes de Figueres

LA XIFRA

Èxit d’assistència 
El director del festival, Genís Mata-
bosch, va anunciar la nit inaugural
que la venda d’entrades havia supe-
rat les 24.000 de les poc més de
30.000 que hi havia disponibles. 

24.000 ENTRADES


