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El número de març, al quiosc
March issue out in newsstands

◗ Catalunya, en el punt de
mira.

◗ Government aspires to 50
foreign delegations as
international media
interest in the sovereignty
process grows.

◗ Enoturisme,
experiències amb
el vi.

◗ Catalonia aims to
become a world
leader in wine
tourism. 
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El nou circ català Charlie
Rivel –del nom d’una ico-
na del circ a Catalunya
com va ser el pallasso
Charlie Rivel– combinarà
les millors atraccions amb
el folklore català. Genís
Matabosch, impulsor
d’aquesta iniciativa i pro-
motor del Festival del Circ
de Figueres, explica que
vol “dignificar el món del
circ a Catalunya” i acos-
tar-lo de nou al centre dels
pobles i ciutats del país,
d’on “fa molts anys que el
van expulsar”. A Figueres,
entre el 23 d’abril i el 4 de
maig, coincidint amb les
Festes de la Santa Creu, es
faran les 19 primeres fun-
cions d’aquest espectacle
en el que serà “una prova
pilot” per atreure progra-
madors i preparar una gi-
ra per Catalunya el 2016
La vela d’aquest circ s’ha

construït expressament i
formarà part de la futura
Ciutat del Circ que Mata-
bosch vol fer a Figueres. La
seva principal caracterís-
tica és que per muntar-la
no cal fer cap perforació,
cosa que facilita que es pu-
gui instal·lar a places i al-
tres espais cèntrics de ciu-
tats i pobles de Catalunya.
Construïda a Portugal
amb un cost de mig milió
d’euros, la vela té capaci-
tat per a 826 espectadors
que gaudiran d’una visió
panoràmica perfecta, sen-
se columnes a l’interior.

A banda de dedicar-lo a
Charlie Rivel, el circ tam-
bé serà un homenatge al
folklore català. Els espec-
tacles estaran construïts
artísticament basant-se
en la tradició catalana,
una cosa que, segons des-
taca el promotor, no s’ha
fet mai. “Apostem decidi-
dament per la catalani-
tat”, diu Genís Mata-
bosch. De moment ja
s’han tancat deu actua-
cions amb el pallasso Tot-
ti com a fil conductor de
la programació. ■

Aposta pel
circ català
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El Charlie Rivel
s’estrenarà a
Figueres i farà una
gira pel país el 2016

El pallasso Totti, una de les actuacions d’aquest l’espectacle
que reunirà números premiats arreu del món ■ EPA

La relació entre dues figu-
res tan universals del segle
XX com Margarida Xirgu i
Federico García Lorca
centra el telefilm de TV3
dirigit per Sílvia Quer que
s’està rodant aquests dies
a Molins de Rei (Baix Llo-
bregat) i que es completa-
rà al Teatre Municipal de
Girona. La història se cen-
tra en l’any 1927 i recrea
les dificultats per estrenar
l’obra Mariana Pineda en
plena dictadura de Primo
de Rivera. La Xirgu, l’ac-
triu està protagonitzada
per Laia Marull i Fran Pe-
rea com a Lorca. També hi
participen Pere Ponce, Mí-
riam Iscla i Pau Durà.

L’actriu Laia Marull va
explicar ahir, en una tro-
bada amb els periodistes,
que el telefilm mostra “la
lluita per superar les cen-
sures, i no claudicar da-
vant el poder; la lluita de la
Mariana i la de la Xirgu per
estrenar l’obra tal com
era”. Sobre el pes d’inter-
pretar la Xirgu, Laia Ma-
rull va dir que li fa “molta
il·lusió”. “Jo no sóc com la
Xirgu, dona de teatre en
majúscules; sí que sento
compromís, però la Xirgu
era molta Xirgu i jo no hi
arribo”, va afegir-hi. El te-

lefilm, amb guió de Marga-
rita Melgar, estableix pa-
ral·lelismes entre la histò-
ria de Mariana Pineda i de
l’actriu nascuda a Molins
de Rei. Així, no només ex-
plica els problemes tècnics
i artístics que va tenir la
companyia de la Xirgu per
interpretar l’obra de Lor-
ca, sinó que mostra les re-
lacions més personals, en-
tre els deures i els senti-
ments. Així aborda la rela-

ció entre la Xirgu i Lorca.
L’actor Fran Perea va

dir que “entén molt bé” els
llocs que recrea Lorca i
sent “de molt a prop” les
“metàfores” i les “olors”
que descriu. “Tenien mol-
ta admiració l’un per l’al-
tre. La Xirgu ha passat a la
història per ser l’actriu de
Lorca, i el llenguatge de
Lorca servia perquè la
Xirgu creixés més”, va
afegir Míriam Iscla.■

Un telefilm de TV3 que protagonitza Laia Marull
recrea les dificultats per estrenar ‘Mariana Pineda’

La relació entre
la Xirgu i Lorca
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Fran Perea és el dramaturg Federico García Lorca i Laia Marull és la Xirgu ■ ACN

Marull: “N’hi ha
molt poques
com ella; molt
compromesa,
que la seva vida
és el teatre”


