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Neix el Circ Charlie 
Rivel: català, itinerant 

i internacional 

traferits”, afegeix. A aquest histori-
ador de l’art especialista en circ 
sempre li havia estranyat que no 
s’utilitzessin les imatges que s’asso-
cien a la tradició i el folklore cata-
lans per bastir un espectacle de circ. 
És el que es proposa: crear un espec-
tacle amb pallassos, acròbates, tra-
pezistes, mags i equilibristes de pri-
mera divisió mundial i amb ele-
ments estètics, musicals i coreogrà-
fics nostrats.  

Per a l’estrena –la prova de foc 
per convèncer altres municipis per-
què acullin la seva carpa– té fitxats 
16 artistes que oferiran 15 números. 
El malabarista txec Zdenek Supka 
portarà un vestit inspirat en el tren-
cadís gaudinià i passarà les bitlles a 
ritme de rumba de Los Manolos i 
Peret. L’acròbata xinès Wang Yang 
s’enfilarà dalt de la cúpula de 15 me-
tres mentre sona El cant dels ocells. 
Els trapezistes nord-americans 
Duo Rose actuaran amb la música 
de Rosó, pel teu amor, dels Obeses. 
També hi ha artistes catalans, com 
Charlie Mag, i el mateix Matabosch 
serà el mestre de cerimònies.  

Un projecte “a risc personal” 
El projecte té el seu risc. Els prece-
dents de l’última dècada ho demos-
tren: el Circ Cric va convertir-se en 
sedentari després d’una agra dispu-
ta amb les administracions –Tortell 

Poltrona es queixava dels problemes 
de reglamentació, que varien en ca-
da municipi–, i el Circ Grottesco, del 
difunt Joan Montanyès, Monti, i el 
Circ Ozó tampoc van reeixir. Mata-
bosch està convençut que el projec-
te que ha estat cuinant amb el seu so-
ci, Joan Mompart, els últims tres 
anys sabrà trobar el seu públic.  

La inversió que han fet fins ara 
només en infraestructura és de 
500.000 euros. El cost total del pro-
jecte puja als 800.000 euros. “A risc 
personal”, insisteix. No ha rebut cap 
ajuda ni de l’Ajuntament de Figue-
res –que ja aporta diners al seu fes-
tival de circ– ni de la Generalitat ni 
de cap altra institució. Tot i que ha 
rebut paraules d’ànims, l’ha dece-
but que no hagin tingut cap més gest 
que convidar-lo a demanar un ajut 
reintegrable. “No acceptaré un re-

Genís Matabosch va ser director del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà i des 
del 2012 munta el Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres. COMEDIA

integrable quan els altres circs els 
van pagar sencers”, afirma. Per ara 
està casat amb el banc, tot i que es-
pera recuperar la inversió a mesu-
ra que el circ surti de gira. Calcula 
que serà la primavera del 2016 i que 
durant cinc mesos passarà per ciu-
tats a partir de 40.000 habitants. El 
muntatge de la carpa a Figueres ser-
virà per provar els dies que neces-
siten per muntar-la i calcular el ca-
lendari futur. També es pot llogar 
com a envelat multiús. 

Matabosch té una llarga experi-
ència en tour management: ha diri-
git gires de grans circs internacio-
nals, a més de festivals. “M’he arru-
ïnat dues vegades”, confessa, sense 
voler especificar quins projectes no 
li han funcionat. Però no s’arronsa. 
“Un productor s’ha d’arruïnar unes 
quantes vegades”, assegura.e

Genís Matabosch instal·la la carpa a 
Figueres com a prova pilot per fer el salt

ARTS ESCÈNIQUES

Una carpa de circ de color blau cel 
i crema s’instal·larà a la plaça Cata-
lunya de Figueres durant la festa 
major (del 23 d’abril al 4 de maig). 
Darrere de la vela hi ha Genís Mata-
bosch, figuerenc i director des del 
2012 del Festival Internacional de 
Circ que acull la capital de l’Alt Em-
pordà. Aquest és el seu nou somni: 
muntar un circ d’atraccions que tin-
gui l’ànima catalana i el talent inter-
nacional i pugui itinerar per les 
principals ciutats del país. “El Bar-
ça del circ”, resumeix. Per això l’ha 
batejat com el pallasso català més 
universal, Circ Charlie Rivel, un 
nom que ha patentat amb el bene-
plàcit de la família. De fet, Paulina 
Schumann, filla nonagenària de 
l’artista, serà a la inauguració del 
circ el dia de Sant Jordi, diada que 
coincideix amb el naixement de 
Charlie Rivel, que faria 119 anys.  

“No hi ha cap circ tradicional de 
qualitat. La gent surt cremadíssima 
del circ perquè l’associa amb una 
cosa cutre. Nosaltres trencarem 
aquesta crisi d’identitat amb un circ 
de qualitat i popular”, explica Mata-
bosch. Els preus aniran de 7 a 35 eu-
ros, a Figueres. “Un circ de 826 loca-
litats no s’omple amb culturetes lle-
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La Mostra d’Igualada atreu 32.500 espectadors
atr Arad Goch) i En Jan Totlifan 
(L’Estaquirot Teatre). Al carrer, van 
triomfar Txatarra, de Malas Com-
pañías, Taula per a 2, de la compa-
nyia CoLABse i Karoli l’home roda, 
del Professor Karoli. 

Un dels objectius d’aquest any 
era atreure el públic adolescent. 
“Hem posat una primera llavor; és 
una feina a mitjà i llarg termini. La 
demanda, però, hi és. Vam fer una 
taula rodona sobre per què el públic 
jove no va al teatre. I un dels motius 
és que els teatres no programen 
obres per a aquest tipus de públic. 
Els adolescents van al cinema i te-
nen un munt de pel·lícules per a ells, 
però no passa el mateix amb els tea-
tres. Ens hem de posar les piles”, 
afirma Farrés. Entre les propostes 
adreçades al públic jove, Farrés des-
taca la bona rebuda de part del pú-
blic i de la crítica dels espectacles 
BR2 dels Brodas Bros, encarregats 
d’inaugurar la fira, i de Ricard de 3r 
de la companyia À Trois Teatre. 

El director de la Mostra està sa-
tisfet d’una de les novetats d’aques-
ta edició: els itineraris. Per estruc-

Un dels espectacles que es van poder veure a la 
Mostra d’Igualada. CÈLIA ATSET

turar l’àmplia l’oferta que s’hi podia 
veure (més de 100 representacions) 
i fer-la més fàcil de digerir, tant per 
al públic general com per als 500 
professionals que hi van assistir, 
s’havien ideat quatre itineraris: “Ha 
sigut molt útil tant per als especta-
cles, ja que si encertes l’edat tens 
més probabilitats que agradi, com 
per als espectadors”. 

Internacionalització 
Farrés assegura que el fet de venir 
dels escenaris i no del món de la ges-
tió li ha permès treballar amb “mol-
ta intuïció” i copsar millor les neces-
sitats dels professionals. “A Iguala-
da s’hi van poder veure moltes pro-
postes innovadores, amb nous 
formats, nous llenguatges i nova 
dramatúrgia”, destaca el director de 
la Mostra d’Igualada. 

Dos reptes de la 26a edició de la 
fira de teatre infantil i juvenil eren 
la “internacionalització” i la “re-
cuperació del mercat espanyol”. 
Amb aquest objectiu, van venir 
professionals de França (15) i de 
Madrid (4).e

La 26a edició de la Mostra d’Igua-
lada va tancar ahir amb un gran èxit 
de participació: 32.500 persones 
(l’any passat hi van assistir 26.000 
persones). La fira de teatre infantil 
i juvenil va superar totes les expec-
tatives i es planteja fer alguns can-
vis de gestió de cara a la pròxima 
edició. “Els espectacles de carrer 
s’han desbordat de públic. L’any vi-
nent haurem de plantejar fer alguns 
espectacles de manera simultània 
perquè el públic es pugui dividir o 
escollir escenaris més grans”, afir-
ma Pep Farrés. Amb una llarga tra-
jectòria dins el sector amb els Far-
rés Brothers, Farrés s’ha estrenat 
aquest any com a director de la Mos-
tra d’Igualada. L’actor i director te-
atral està més que satisfet amb l’èxit 
dels espectacles en sala, que han 
aconseguit una ocupació del 83%. 

Van tenir molt èxit les estrenes 
de Pinocchio (Comediants La Bal-
dufa), Where the leaves blow (The-
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‘Tour’  
La gira 
començarà la 
primavera del 
2016 i passarà 
per ciutats 
mitjanes


