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Els artistes i tècnics ultimen as-
sajos i preparatius per estrenar el
nou circ català Charlie Rivel per
Sant Jordi a Figueres. Ja s’han ve-
nut un terç de les 15.000 entrades
disponibles per les 19 funcions
del 23 d’abril al 4 de maig. Setze ar-
tistes provinents de 10 països ofe-
riran 14 espectacles on la màgia del
circ es fusionarà amb la tradició i
el folklore català. S’estrena en el
119è aniversari del naixement del
pallasso i l’encarregada d’inau-
gurar el certamen serà la seva filla,
Paulina Scumann, acompanyada
d’un dels néts. 

L’organitzador del circ, Genís
Matabosch, ha explicat que artis-
tes i tècnics treballen contra re-
llotge per tenir-ho tot a punt dijous. 
A banda de dedicar-lo a la figura de
Charlie Rivel, el nou circ també
serà un homenatge al folklore ca-
talà. Els espectacles estaran cons-
truïts artísticament en base a la tra-
dició catalana. «Apostem decidi-
dament per la catalanitat», ha as-
segurat. Un dels números destacats
en aquest sentit és el del xinès
Wang Yang, que acompanya el
seu espectacle de cintes aèries
amb la música en directe del Cant
dels ocells, de Pau Casals. A més,
una de les estrelles del certamen,
el trio de força brasiler Olimpo’s
Brother’s, actuaran amb vestits

tradicionals confeccionats ex-
pressament per a l’ocasió.

Un petit artista de tres anys
De la resta d'espectacles, destaca
la participació del pallasso Totti, un
referent internacional de la co-
micitat, que farà de presentador i
conductor de les funcions. A més,
al final de la funció, un dels seus
dos fills, de tres anys, clourà la fun-
ció amb un petit número. També
és un dels números destacats el
dels britànics The Sangers, amb el
seu espectacle amb gossos.

La participació catalana es re-
dueix a l’actuació de Charlie Mag,
segons Matabosch «un dels tres
millors del món fent desaparèixer
coloms». El mag ha explicat que a
Figueres serà el primer cop que ac-
tua en un circ i que això compor-
ta una certa dificultat a l'hora d'e-
laborar els trucs. Amb tot, s'ha
mostrat molt il·lusionat d'actuar «a
casa» i de participar en la prime-
ra edició d'un circ que espera que
es consolidi.Una de les sorpreses
del certamen no es podrà veure
durant les representacions. Se-
gons ha explicat Genís Matabosch,
el pròxim dissabte a les 11 del
matí el bisbe de Girona, Francesc
Pardo, oficiarà una missa oberta a
tothom. L'acte religiós servirà per
beneir el circ i batejar el fill de tres
mesos del pallasso Totti.
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Artistes i tècnics ultimen preparatius per
aixecar el teló del nou circ català a Figueres 

S’han venut un terç de les 15.000 entrades disponibles per a les 19 funcions d’entre el 23 d’abril i el 4 de maig

CONXI MOLONS

L’Ajuntament de Figueres té pre-
vist començar en dies les obres
d’urbanització del carrer doctor
Ochoa al barri del Bon Pastor. A
més, anuncia que s’hi col.locarà el
mòdul prefabricat que servirà de
centre cívic i social. Les obres tin-
dran un cost de 70.000 euros. 

L’actuació, que tindrà una du-
rada d’uns dos mesos, actuarà en
un espai de 1.180 metres qua-
drats en un barri que s’espera sot-
metre a una gran transformació. La
Generalitat està treballant pel des-
allotjament de les 44 cases -pro-
pietat de l’administració catalana-
per tal de buidar habitatges i en-
derrocar-los. 

Al barri s’hi col·locarà el mòdul
de 153 metres quadrats amb lava-
bo i despatx que servirà com a es-
pai polivalent. S’hi accedirà pel car-
rer Ochoa en el tram que s’haurà
remodelat per convertir-lo en un
carrer de plataforma única i cap al
sud amb calçada i dues voreres. 
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Figueres anuncia
obres en breu
al carrer
Doctor Ochoa 
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ELS ARTISTES es preparen per
dijous. Els artistes que
participaran a l’espectacle.
Françoise Rochais amb malabars.
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