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Estrelles del circ de llatinoame-
ricà com el pallasso xilè Pastelito,
els seus compatriotes Catalina i
Camila Palma, o els integrants del
mexicà Dúo Márquez es donen
cita aquests dies en el Festival de
Circ de Figueres a la recerca d'o-
portunitats a Europa. Una de les
exigències d'aquesta cita de refe-
rència en el sector és que tots els
números siguin inèdits per al pú-
blic europeu, cosa que la conver-
teix en focus d'interès per a pro-
gramadors de tot el món.

El fet que el festival es desen-
volupi en el format de concurs fa
que es reuneixi a Figueres l'elit del
circ amb presència de compa-
 nyies tan poc habituals i de tant
prestigi com el Nacional de Pyon-
gyang.

De Xile a Figueres
Pastelito, convertit en personatge
televisiu a Xile i propietari d'un circ,
ha deixat aparcats per primera
vegada els seus espectacles per
provar els escenaris europeus,
concretament, el figuerenc. Amb
vint-i-cinc anys de carrera, ha ro-
dat per Colòmbia, Mèxic i Estats
Units fins a comptar amb negoci
propi, però aquest èxit el feia estar
constantment lligat a contractes, fet
que li impedia acceptar ofertes
com la de la ciutat empordanesa.

«Sempre estem treballant», as-
senyala Pastelito des del camerino,
on defineix l’experiència al Festi-
val del Circ com «molt bonica». El
reconegut pallasso està encantat
de poder conèixer nous companys
i destaca la rebuda «tan càlida» que
brinda el públic espanyol als ar-
tistes llatinoamericans.

Pastelito fins i tot s’atraveix amb
algunes paraules en català sense
perdre el seu somriure i subratlla
la qualitat que atresora aquest
festival, en el qual se sent «molt cò-
mode, perquè les butaques estan
totes ocupades i el riure és una
cosa que s'encomana d'una per-
sona a una altra».

Les seves compatriotes Camila
i Catalina, per la seva joventut, es
presenten molt més àvides d'a-
conseguir una oportunitat a Eu-
ropa i obrir-se pas en un nou con-
tinent. Amb 18 i 15 anys, la seva
carrera té encara molt recorregut.
Tot i la seva curta edat, atresoren
una llarga trajectòria que els ha
portat a actuar en països com Mè-
xic o Japó.

Catalina veu la seva presència a
Figueres com «una oportunitat
tremenda per accedir al mercat del
circ europeu» i està convençuda
que atrauran l'atenció dels pro-
gramadors. La xilena està «en-
cantada» amb l'experiència que
està vivint al costat d’artistes «de

gran nivell» arribats d'arreu del
món. Camila i Catalina viatgen
amb la seva mare, a qui conside-
ren l'artífex de la seva passió pel
circ. Formen part de la setena ge-
neració d'una família d'artistes de
circ i esperen donar «el millor» de
si en aquest Festival.

La representació mexicana li
correspon al Dúo Márquez, format
per Nazareth, un «animal de circ»,

i  Michelle Sandoval, una caixera
d'establiment comercial que, des-
prés de conèixer-lo, va acceptar
convertir-se en acròbata com ell.

«Fa menys de dos anys que
preparem aquest número i no es-
peràvem que ens cridessin d'a-
quest festival amb artistes de tant
talent. N’estem molt orgullosos,
encara que la competència és
molt difícil», reconeix Sandoval.

Per a tots dos, la de Figueres és una
oportunitat perquè els apareguin
oportunitats a Europa, «però so-
bretot per aprendre i agafar expe-
riència» gràcies a la resta d’artistes
participants.

El Festival Internacional de Circ
de Figueres va arrencar dijous
passat i conclourà avui amb la
disputa de la final i el lliurament de
premis.
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Estrelles del circ llatinoamericà veuen
Figueres com una porta d’accés a Europa

El Festival és un focus d’interès per a programadors de tot el món gràcies a la presència d’artistes de prestigi

Milers de persones han visitat
aquest cap de setmana la capital de
la Garrotxa atrets per la campanya
de promoció «Olot per dos», que
ha tornat a fer viure doble la ciu-
tat a tots els visitants gràcies a la
multitud d'activitats lúdiques i als
descomptes de dos per un. L'al-
calde, Josep Maria Corominas,
ressaltava ahir que la segona edi-
ció de la iniciativa ha estat «tot un
èxit» i s’han registrat més de 700 re-
serves a hotels i allotjaments del
municipi i de la comarca. «És com
si fossin unes segones festes del
Tura», va assenyalar Corominas. A
falta de les dades definitives de tan-

cament, el consistori ja ha registrat
un augment del 30 % de visitants
en comparació amb l'any passat.

Gran part dels turistes i ciuta-
dans que s'han apropat fins al cor
de la Garrotxa durant aquest cap
de setmana eren procedents de les
comarques barcelonines com Oso-
na, el Berguedà o de la mateixa ciu-
tat de Barcelona. «Nosaltres sem-
pre diem que el túnel de Bracons
ens ha modificat el municipi per-
què ens uneix amb una part del
territori català a la qual anterior-
ment no hi teníem accés», va va-
lorar el batlle.

Activitats per a tothom
El dissabte va ser el dia més fort del
cap de setmana. A l’activitat deri-
vada de l’obertura dels comerços
s’hi van sumar activitats i espec-
tacles musicals al carrer, el «Fil Mu-
sical» i el concert del televisiu cor
de gospel «Messengers». «Els car-

rers estaven plens de vida, estem
segurs que els establiments adhe-
rits hauran registrat un augment de
vendes», valorava l'alcalde. Se-
gons va apuntar Corominas, des de
fa uns anys, han notat un repunt
del nombre de turistes que s'a-
propen a la capital de la Garrotxa
més enllà dels dies en què es po-
sen en funcionament les campa-
nyes promocionals que impulsa
l'Ajuntament. «Estem veient que
l'activitat que fem i la difusió de la
ciutat que aquesta genera està ar-
ribant a la gent de fora i això ens

anima a continuar per aquest
camí, som una ciutat i comarca in-
dustrial però no volem deixar per-
dre la vessant turística».

Ahir la ciutat també es va omplir
de veïns i turistes que volien gau-
dir de les activitats paral·leles que
s'oferien com caminades per les
zones volcàniques, visites guiades
als museus, passejades en burro
pel centre de la ciutat o la iniciati-
va «Geocaching pel cau del drac a
Olot» mitjançant la qual els parti-
cipants havien de guiar-se amb
GPS per localitzar diversos premis.

Els visitants coincidien en res-
saltar que la campanya és «una
gran iniciativa» per donar a co-
nèixer el municipi en temporada
baixa i gran part d'ells van mostrar
la seva voluntat de tornar a Olot
 l'any vinent. No obstant això, en-
tre tants elogis també es van poder
sentir algunes crítiques. Alguns
visitants han lamentat que els co-
merços no estiguin oberts tot el cap
de setmana.

En aquest sentit, l’Ajuntament
està estudiant la possibilitat de
fer coincidir el proper Olot per dos
amb la botiga al carrer, un altre dels
moments clau per al comerç local:
«Tenim clar que hem de millorar
diversos aspectes. La proposta
d'obrir els dos dies ja la vam fer i
veurem si l'any vinent podem fer
coincidir la botiga al carrer amb
l'Olot per dos». 
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Els allotjaments turístics
han superat les 700
reserves i els restaurants
han hagut d’ampliar torns



L’Olot per dos tanca
amb èxit la seva
segona edició

Pares i fills participant en el «Geocaching» pels carrers de la ciutat.
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Acròbata participant en el III Festival del Circ de Figueres. 
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Corominas: «Som una ciutat i
comarca industrial però no
volem deixar perdre la
vessant turística»

L’Ajuntament està estudiant
la possibilitat de fer coincidir
el proper Olot per dos amb
la botiga al carrer


