
 
 
 

El recent estrenat Charlie Rivel acollirà el bateig  
del fill de dos dels pallassos més emblemàtics de 

l’espectacle, Totti i Charlotte Alexis 
 
 

La missa tindrà lloc demà a les 11h del matí i serà  celebrada per Francesc 
Pardo, Bisbe de Girona, i José Aumente, Director Na cional de la Pastoral de 

Circs i Fires de la Conferència Espiscopal 
 

A més de celebrar el bateig es beneirà la nova carp a 
 

El nou circ català Charlie Rivel, inaugurat la diad a de Sant Jordi, serà a la 
Plaça Catalunya de Figueres fins al dia 4 de maig  

 
 

 
Demà, dissabte 25 d’abril, a les 11h del matí, es celebrarà sota la carpa del recent 
inaugurat circ Charlie Rivel el bateig del fill petit de dos artistes de l’espectacle,Totti 
i Charlotte Alexis. La vida itinerant del món del circ converteix la carpa en un lloc 
únic i emblemàtic per realitzar tot tipus de celebracions. Inaugurat ahir, dia de Sant 
Jordi, és la primera vegada que el circ Charlie Rivel acollirà un esdeveniment 
d’aquestes característiques.  
 
El Bisbe de Girona, Francesc Pardo, i José Aumente, Director Nacional de la 
Pastoral de Circs i Fires de la Conferència Episcopal, es desplaçaran a la Plaça 
Catalunya de Figueres per celebrar la missa i beneir la carpa. La cerimònia estarà 
acompanyada per la intèrpret d’harmònium Montserrat Berrospi Ramis. 
 
Nascut en el si d’una família amb una gran tradició dins el món de l’espectacle, 
Totti Alexis és un dels pallassos més consolidats del panorama circense actual. 
Poètic, músic, entremaliat, vintage, mim, original, cantant: sempre amb una gran 
energia al servei de l’entreteniment. La seva dona, Charlotte Alexis, és també 
artista del circ Charlie Rivel i actua com a pallasso Carablanca. Van casar-se l’any 
2009 també sota la carpa d’un circ i des de llavors actuen junts en moltes 
ocasions. Maxim, el nadó que es batejarà demà, és el seu segon fill.   
 
El nou circ català Charlie Rivel serà a la Plaça Catalunya de Figueres fins al dia 4 
de maig i després iniciarà una gira per pobles i ciutats de Catalunya. De la mà dels 



creadors del Festival del Circ de Figueres, el Charlie Rivel presenta una tria dels 
números premiats en els millors festivals de circ del món, en una carpa nova de 
trinca i amb un imaginari lligat estretament a la cultura popular catalana.  
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