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� Genís Matabosch (Fi-
gueres, 1977) ha fet un salt
de gegant en la seva me-
teòrica carrera. Als 13
anys va començar a col-
leccionar objectes de circ.
Als 30 s’ha convertit en un
dels poquíssims empresa-
ris de circ que hi ha a Cata-
lunya, juntament amb Tor-
tell Poltrona i la família
Raluy. Els últims mesos
han estat plens d’emo-
cions per a ell. Nomenat
director del festival de circ
d’Albacete, ha obert a Bar-
celona Show Books, una
llibreria especialitzada en
espectacles. També ha di-
rigit l’última edició del
festival de Pallassos de
Cornellà. Aquests dies en-
cara té temps de presentar
el nou espectacle del Circ
Medrano, que a partir de
dijous i fins el 14 de maig
estarà a Sabadell i poste-
riorment visitarà Vic i Vi-
ladecans.

–Quins objectius té
l’empresa Más Difícil
Todavía?

–«Coordinar el conjunt
de les meves activitats,
sempre orientades cap a
una major difusió de les
arts del circ enteses com a
part de la cultura en majús-
cules. En aquests mo-
ments dirigeixo dos festi-
vals internacionals, una
llibreria especialitzada, la
gira catalana de dos circs
estrangers, la gestió de
nous projectes i l’assesso-
rament en temes de circ
pel Ministeri de Cultura.
L’empresa permet donar
una cohesió administrati-
va i progressivament anar
incorporant bons fitxatges

que m’acompanyin en
aquest camí per retornar al
públic un circ de qualitat.»

–La creació de l’em-
presa ha coincidit amb
la crisi del Circ Cric i la
presentació del projecte
de pla integral de circ de
la Generalitat. Què en
pensa?

–«Ja fa temps que el
sector clama una major re-
gulació en general. No vi-
vim res d’excepcional:
sense anar més lluny, a
França això mateix va suc-

ceir ja fa uns quinze anys.
El circ representa un vo-
lum importantíssim d’es-
pectadors anualment i me-
reix que el conjunt d’ad-
ministracions l’encoratgi.
Em fascina la conjuntura
circense que m’ha tocat
viure: un moment de so-
trac que ha d’allunyar-nos
del ‘circ engany’ per con-
duir-nos al ‘circ especta-
cle’.»

–Vostè no prové de
cap família de circ. D’on
li ve l’afició, doncs?

–«Sóc de família de pro-
fessors, però ja als pocs
anys em fascinaven tant,
les arts de la pista, que so-
vint anava a veure diverses
vegades el mateix especta-
cle. Als 12 anys vaig co-
mençar a interessar-me es-
pecialment per la història
del circ amb Josep Vinyes
i Joan Soler-Jové. Amb 20
anys, mentre estudiava a la
universitat, vaig portar en
gira per primera vegada a
Catalunya el circ Raluy i
l’any següent entrava a

l’Estat per primer cop el
cèlebre circ de Moscou so-
bre Gel i el circ nacional de
Cuba.»

–Acaba de ser nome-
nat director del festival
internacional d’Albacete
i ha obert una llibreria
d’espectacles al centre
de Barcelona...

–«Gràcies a l’entusias-
me de l’alcalde d’Albace-
te, Manuel Pérez Castell, i
Ricardo Beléndez, direc-
tor del Teatro-Circo de la
ciutat, el proper febrer
l’Estat comptarà amb un
festival de circ compara-
ble als de Montecarlo, Pa-
rís o Budapest. Albacete
està apostant molt fort per
erigir-se com la capital es-
panyola del circ. Sobre la
llibreria Show Books,
m’agradaria que vingués a
omplir un buit important i
oferir bibliografia especia-
litzada de totes les arts de
l’espectacle.»

–Per tercer any el Me-
drano visita Catalunya.
Recorda alguna anècdo-
ta?

–«De ben petit ma mare
[Concepció Matabosch]
m’acompanyava cada any
fins a Perpinyà per veure
els espectacles del Medra-
no, el circ que fascinà en el
seu moment la intel·lec-
tualitat parisenca. Avui és
un somni fet realitat comp-
tar amb la confiança de
Raoul Gibault, el director
del Medrano, per a encar-
regar-me de les úniques
escapades a l’estranger de
tota la història d’un circ
que festeja els seus 110
anys. Qui m’hauria dit ai-
xò, quan, enganxat a la fal-
dilla de ma mare, desco-
bria fascinat aquell circ?»

El circ francès Medrano arriba a Sabadell de la mà de Genís Matabosch, que acaba de constituir l’empresa Más Difícil
Todavía, ha obert una llibreria d’espectacles a Barcelona i ha estat nomenat director del nou festival de circ d’Albacete

«Em fascina el circ que em toca viure»

Genís Matabosch. DIRECTOR DE GIRA DEL CIRC MEDRANO I NOU EMPRESARI DE CIRC

MARCEL BARRERA
Figueres

L’empresari Genís Matabosch amb un elefant del circ Medrano. / MIQUEL RUIZ

� Un projecte de música
per a la integració. Així es
va presentar divendres, a
l’Ajuntament de Girona,
la tercera edició del Caixa
Sabadell Etnival, que tin-
drà lloc durant tres dies,
del divendres 22 al di-
umenge 24 de juny, amb el
parc de les Ribes del Ter,
darrere del Pavelló de Fon-
tajau de Girona, com a es-
cenari principal on tindran

lloc dotze de les tretze ac-
tuacions previstes. El mal-
inès Toumani Diabaté, el
francès Sargento Garcia
(per primera vegada amb
la formació completa a
Catalunya), i el grup bar-
celoní Macaco seran els
caps de cartell d’un festi-
val que aposta pel mestis-
satge i els concerts gratuïts
a l’aire lliure, amb volun-
tat de revetlla popular.

El tercer Caixa Sabadell

Etnival, que té un pressu-
post de 280.000 euros, va
ser presentat divendres pel
director, Germán Quima-
só, amb tres línies bàsi-
ques: «Potenciar les ban-
des locals, com és el cas de
Möondo; descobrir nous
valors, com ho vam fer en
edicions anteriors amb
Muchachito i La Troba
Kung-Fú, i aquest any
amb Calima, el nou pro-
jecte de Juanlu, exbaixista

i membre fundador d’Ojos
de Brujo, que ha modernit-
zat l’essència del flamenc,
i també portar grups que
destaquen en el panorama
mestís com ara Sargento
Garcia i Macaco.» Per
Quimasó, l’Etnival és «un
reflex de la música i la cul-
tura de les nostres ciutats,
on la gent i els artistes de
les més diverses nacionali-
tats es relacionen a través
d’aquest moviment cultu-

ral anomenat mestissat-
ge». Un bon exemple
d’aquesta nova realitat és
el grup barceloní 08001,
format per 13 músics de 6
nacionalitats diferents,
que combinen instruments
tradicionals amb l’electrò-
nica.

Durant els tres dies, al
parc de les Ribes del Ter hi
haurà estands de música i
menjar i activitats i jocs
per a tota la família.

Toumani Diabaté, Sargento Garcia i Macaco,
entre els 13 grups de l’Etnival de Girona

X. CASTILLÓN / Girona

La Filmoteca
dedica una
retrospectiva a
Xavier Juncosa
� Barcelona. La Filmote-
ca de Catalunya inicia
avui un cicle dedicat al
cineasta Xavier Junco-
sa, que inclou 24 films i
dues taules rodones.
Nascut a Barcelona el
1956, Juncosa ha for-
mat part del col·lectiu
Nous Directors Cata-
lans, i va rebre el 1988
el Premi Nacional de
Cinematografia per Ma
germana, i va ser no-
menat director de co-
bertura dels Jocs Olím-
pics, en què va dirigir
Dreams of Barcelona,
el 1992. Ha compaginat
obres per encàrrec amb
pel·lícules realitzades
al marge del sistema.
En els seus treballs, hi
queden reflectides totes
les preocupacions, com
ara la soledat, la memò-
ria, el pas del temps i la
família. També ha vol-
gut mostrar la seva em-
patia amb els grans per-
sonatges que han nedat
contra corrent, com ara
Pier Paolo Pasolini,
Walter Benjamin, Al-
fons Costafreda i Giulia
Adinolfi. / EL PUNT

L’Auditori
programa la final
catalana de joves
intèrprets
� Barcelona. L’Orques-
tra Simfònica del Con-
servatori Municipal de
Música de Barcelona,
el Quartet de Corda del
Conservatori del Liceu,
l’Octet de Violoncels
del Conservatori del Li-
ceu i el Quartet Versus
de l’Escola Superior de
Música de Catalunya
intervenen en la final
catalana del concurs
Acords Caja Madrid.
L’entitat financera ha
convocat el certamen
en deu comunitats autò-
nomes, i s’hi han inscrit
120 conjunts. A Catalu-
nya, de les deu inscri-
tes, quatre han passat a
la final d’avui a l’Audi-
tori (20 hores). El jurat
estatal assistirà a les
deu finals i premiarà les
millors formacions de
cada categoria (agrupa-
cions de cambra de
grau mitjà, de cambra
de grau superior, or-
questres i bandes de
grau mitjà i orquestres i
bandes de grau supe-
rior). Els guanyadors
participaran en un cam-
pus de formació al ju-
liol. / EL PUNT




