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FETS I GENT El marcapassos
més petit del món
L’Hospital Clínic de Barcelona és l’únic centre
hospitalari de l’Estat que participa en un assaig
clínic internacional.  40

CORREU ELECTRÒNIC cultura.diaridegirona@epi.es

TELEVISIÓ Torna Paco Lobatón 
per tractar amb rigor els crims
El periodista estrena demà dijous «Informe Lobatón» al canal 
de pagament Crimen + Investigación 44

El Circ Alegria arriba a Girona
amb la seva nova producció, l’es-
pectacle El Màgic Món d’Oz, que
té com a fil conductor el conte de
Lyman Frank Baum El Meravellós
Mag d'Oz. L'escenari triat per ins-
tal·lar la gran carpa del Circ Alegria
ha estat la Copa en el Parc de la De-
vesa, on es representarà aquest es-
pectacle entre aquest divendres 21
i el dilluns 31 de març. 

«La situació és molt accessible
i còmoda», explica Angelo di Lello,
director del Circ Alegria. «Estem
encantats d'arribar a Girona. Es-
perem repetir aquí l'èxit que aquest
espectacle té en altres ciutats»,
afegeix orgullós Angelo di Lello. 

«Aquesta nova producció su-
posa un avenç espectacular per al
món del circ, ja que combina l'es-
til musical amb números aeris,
acrobàtics i còmics», explica. 

A El Màgic Món d'Oz,  Dorothy,
la protagonista de la història, somia
viatjar més enllà de l'arc de Sant
Martí i veu el seu desig fet realitat
quan un tornado la transporta
fins al meravellós món d'Oz.

L'aventura comença seguint el
camí de rajoles grogues que la
conduirà a la ciutat d'Esmeralda,
on es trobarà amb l'espectacular
món del circ. 

En aquest moment, fonent-se
amb l'entranyable història del Mag
d'Oz, es trobarà amb una vintena
de números circenses: equilibris-
tes, trapezistes, malabaristes, cò-
mics i altres intrèpids artistes.

Els espectadors podran con-
templar fantàstics números com el
trapezi lliure, la roda de la mort, el
gronxador rus, el llit elàstic, entre
moltes altres sorpreses. 

«Els més de quaranta artistes in-
ternacionals que participen en
aquesta nova producció desafiaran
les lleis de la gravetat realitzant pe-
rilloses i espectaculars acrobàcies
a un ritme vertiginós. Aquests nú-
meros requereixen de gran força,

flexibilitat i control per la qual
cosa el càsting d'artistes no ha es-
tat fàcil», argumenta Di Lello.

El circ ha assgurat que els es-
pectadors d’El Màgic Món d’Oz po-
dran gaudir d'una decoració ab-
solutament espectacular i d'un
preciós vestuari. 

«La principal font d'inspiració
per al vestuari prové de la pel·lícula
produïda per Metro Goldwyn
Mayer l'any 1939. La paleta està

inundada de vibrants colors sòlids,
mentre les formes són guiades
pels moviments de l'artista», ex-
plica Dicky Faggioni, directora ar-
tística del Circ Alegria. 

«Tots els vestits han estat con-
feccionats per les nostres costure-
res. Han estat des de l'estiu treba-
llant en aquest espectacle, per la
qual cosa la il·lusió és màxima»,
afegeix Faggioni, emocionada. 

«Quant a la banda sonora, hem

realitzat adaptacions amb alguns
dels millors compositors. El so
aportarà un valor fonamental al
xou». Les entrades es poden com-
prar a circoalegria.es, i a les taqui-
lles. 

Les funcions es faran el diven-
dres vinent (19h), dissabte dia 22
(17 i 19.30), diumenge dia 23 (12,
17 i 19.30), divendres 28 (19), dis-
sabte 29 (17 i 19.30), diumenge 30
(12, 17 i 19.30) i dilluns 31 (19h). 
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El Circ Alegria estrena la fantàstica
història d’«El Màgic Món d’Oz» a Girona

Més de 40 artistes participaran a l’espectacle en una carpa de 2.000 m2 al passeig de la Copa del 21 al 31 de març

Albert Falgueras és el nou
president d’UdG Alumini

L’enginyer industrial Albert Fal-
gueras Xarbau va ser proclamat
president d’UdG Alumni-Post-
Scriptum, l’associació d’antics
alumnes i amics de la Universitat
de Girona, durant la darrera As-
semblea General de l’entitat que va
tenir lloc a la Sala de Juntes del Parc
Científic i Tecnològic de la UdG.
Falgueras substitueix Josep M.
Perramon Reyner.
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Una part de la simpàtica i intrèpida família del Circ Alegria. 
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UNA NOVEL·LA QUE
TRANSCORRE PER LA CARRETERA
DE LA VERGONYA, entre Girona i
Blanes. És Els nois, del prolífic
escriptor de Sant Feliu de Guíxols
Toni Sala, que ahir va presentar-la a
la Llibreria 22 de Girona. L’acte va
comptar amb la participació de Jordi
Cornudella i Eugènia Broggi. El llibre
de Sala enceta la nova editorial
l’Altra Editorial. 



L’escriptor Toni
Sala presenta
«Els nois»

MARC MARTÍ

LA XIFRA

Una empresa ambulant
En el Circ Alegria treballen 100 per-
sones entre la direcció, l’equip de
muntatge, la companyia dels artistes
i els transportistes. S’hi parlen més
de 15 idiomes. 

Una flota de vehicles
La carpa on es fa l’espectacle i els
«habitants» del circ es desplacen en
15 tràilers i 30 caravanes. Disposen
d’una escola per a la mainada. 

Una carpa gegant
La carpa del circ ocupa 2.000 metres
quadrats, i també són 2.000 els me-
tres de tela utilitzats per a la confec-
ció del vestuari de l’espectacle. 

2.000 METRES QUADRATS

25 CAMIONS TRÀILER

100 PERSONES

Albert Falgueras. 
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