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El Circ Americà suspèn l'actuació a Barcelona per la norma que prohibeix
les feres

L'espectacle s'havia de celebrar durant les festes de Nadal

Redacció

El Circ Americà no vindrà a Barcelona aquest Nadal a causa de la nova normativa municipal que
prohibeix l'exhibició d'animals salvatges, segons va explicar ahir a l'agència Efe el portaveu de
l'espectacle, Rashid Daifuri. La decisió s'ha pres després que el Circ Mundial, que actualment està
instal·lat a la plaça Monumental de Barcelona, hagi hagut de deixar els tigres i elefants a les gàbies per
ordre de les autoritats municipals.

Rashid Daifuri va explicar que el seu espectacle està basat "en bona part en animals exòtics i feres", per
qual cosa han decidit no traslladar-se a Barcelona. Daifuri veu gairebé impossible que el circ canviï
d'opinió, ja que "és impossible frenar aquest decret, i si no podem fer la nostra funció completa, doncs
val més no venir a Barcelona".

El portaveu de la companyia de circ es va referir a la normativa municipal com una ordenança
"excessivament dura i radical, que si s'estén a altres poblacions acabarà amb el món del circ", i va posar
en evidència la contradicció entre l'ordenança que prohibeix exhibir lleons a la pista i l'espectacle del
Zoo en què "s'exhibeixen dofins domats".

Daifuri va defensar en tot moment la persecució dels circs en què hi ha maltractament dels animals i va
recordar que la seva companyia sempre ha estat un model i que s'ha adaptat als diversos canvis de lleis
que s'han fet en els últims temps. Segons el portaveu del circ, tots els seus animals han nascut en
captivitat i, davant aquest fet, es va preguntar: "¿Què fem ara, els matem a tots?".

Des del Circ Americà s'espera amb molt d'interès una reunió que han de mantenir els propietaris del
Circ Mundial amb responsables de l'Ajuntament de Barcelona per abordar els límits de la normativa
local. Daifur espera que "en aquesta reunió l'Ajuntament aclareixi al món del circ els límits reals del
decret, que, si permet la representació amb camells, ¿per què no amb altres animals salvatges?".

Sobre un possible canvi de model d'espectacle de circ, Daifur va assegurar que "la gent va al circ a
veure espectacles de feres i elefants, és la tradició que hi ha, i si no s'ofereix això, els recintes no
s'omplen de cap altra manera". Daifur considera que models com el Cirque du Soleil no són viables a
l'Estat espanyol perquè "aquí no es financen projectes d'aquesta mena, cosa que sí que es fa a Canada,
on es donen quantitats multimilionàries als promotors del Solei".
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