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33 Duo Rose, una de les atraccions de la nova carpa, instal·lada a Figueres fins al 4 de maig.

BERTRAND GUAY

Figueres 
estrena el Circ 
Charlie Rivel 
3Genís Matabosch impulsa la nova 
carpa catalana, que serà itinerant

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
l més difícil encara és el seu le-
ma vital i el trampolí del 
seu incansable entusias-
me. Genís Matabosch, l’im-

pulsor i director del Festival Interna-
cional de Circ Ciutat de Figueres, 
que en a penes quatre edicions s’ha 
enfilat a la segona posició del ràn-
quing europeu després de la històri-
ca cita de Montecarlo, s’ha tret del 
barret una nova carpa: el Circ Char-
lie Rivel, que fins al 4 de maig ha que-
dat instal·lada a la plaça de Catalunya 
de Figueres, la seva ciutat natal. «Es 
tracta d’un circ català amb talents 
d’arreu del món. Com passa amb el 
Barça. Uneix catalanitat i qualitat», 

explica l’organitzador, que ha pres 
el nom d’un dels pallassos més mí-
tics de la història: Charlie Rivel. La 
seva data de naixement (el 23 d’abril 
del 1896, a Cubelles) coincideix amb 
l’estrena de la carpa, que serà inau-
gurada per la seva nonagenària filla, 
Paulina Schumann.

AMB IDENTITAT / Fugint de les etiquetes 
de clàssic o contemporani, Mata-
bosch proposa un circ d’atraccions 
amb la premissa que aquestes es ves-
teixin amb trets de la cultura catala-
na, a nivell estètic i musical. «Igual 
que veiem trapezistes xinesos amb 
quimonos, nosaltres tenim l’acròba-
ta Wang Yang a les cintes aèries men-
tre s’interpreta en directe El cant dels 

UN ESPECTACLE AMB TALENT INTERNACIONAL 

ocells i el trio brasiler Olimp’s Brot-
hers amb indumentària d’inspiració 
gaudiniana», anuncia. Entre els 16 
artistes presents, de 10 països, en fi-
guren tres de catalans: la malabarista 
Natalie Massot, el mag Charlie Mag 
(un virtuós amb els coloms) i Marina 
Raluy (patins acrobàtics i perxa de ge-
nolls). El pallasso Totti, els trapezistes 
Duo Rose i els gossos ensinistrats de 
The Sangers són altres dels números 
destacats. 

 L’estada a la capital de l’Alt 
Empordà serà la prova de foc per con-
vèncer altres municipis i empren-
dre la primera gira la primavera del 
2016. El preciós interiorisme de l’en-
velat, a l’estil del Conelli de Zuric, 
acull 826 butaques vermelles en una 
estructura sense asta que maximitza 
la visibilitat. A més a més, la versatili-
tat de la grada permet convertir l’es-
pai en un restaurant de 400 places. 
Matabosch no té por del repte, que 

ha suposat un  desemborsament de 
800.000 euros, malgrat precedents 
frustrats com el del desaparegut pa-
llasso Monti, el Circ Ozó o les dificul-
tats que va patir el Circ Cric. L’empre-
sari, amb una gran experiència en 
el tour management de grans carpes 
internacionals i festivals, i habituat 
als vendavals (la tramuntana), tam-
bé econòmics («m’he arruïnat un pa-
rell de vegades»), confia que el vent li 
serà propici. H  

E l British Museum exhibeix 
una esplèndida mostra sobre 
el concepte de bellesa a 

Grècia. Les escultures celebren el 
cos masculí, no per rendir tribut 
als déus, sinó per rivalitzar-hi. Hi 
ha una secció de la mostra dedica-
da a un magnífic home lleig: 
Sòcrates. En atuells i estàtues en 
miniatura, la seva cara de sàtir con-
templa amb delit la perfecció cor-
poral dels atletes. Davant d’un bell 
efeb en un gimnàs, comenta: Nu no 
té rostre.
 La significació de la cara va per-
dre força amb l’art del nu. En can-
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vi, la roba crida l’atenció sobre si 
mateixa, però també sobre les fac-
cions de qui la porta posada. En opi-
nió de Sergio Pitol, hi ha una peça 
dissenyada per realçar la cara: l’es-
mòquing. El seu nom al·ludeix a 
l’acte de fumar i brinda un sobri 
suport a la gestualitat. Als casinos, 
els crupiers van vestits amb esmò-
quing perquè s’apreciï la discipli-
nada neutralitat de les seves facci-
ons. Max Beckmann solia pintar-se 
amb aquest abillament, ideal per-
què l’espectador es concentri, no 
en la vestimenta, sinó en la cara.
 Alguns marbres de la Grècia clàs-

sica han perdut el rostre, com si el 
temps pensés igual que Sòcrates. 
Aquells torsos excepcionals van po-
sar nerviosa l’edat mitjana. La nos-
tra època té una altra forma de ser 
pudorosa; no causa escàndol que 
algú mostri un cos esplèndid, però 
els defectes físics es consideren obs-
cens. Per vèncer aquesta resistèn-
cia, es va publicar a Mèxic el llibre 
Músculo Corazón, que reuneix foto-
grafies de nus masculins d’artistes 
de més de 50 anys i busca normalit-
zar el tracte amb el cos. 
 Hi ha una imatge que s’aparta de 
les altres. Artista múltiple, Mario 

Bellatin ha escrit textos sobre l’es-
plendor i el deteriorament del cos. 
Diversos escultors han dissenyat 
pròtesis per a l’avantbraç que li fal-
ta i el seu rostre carismàtic ha sigut 
copiosament retratat. La seva foto a 
Músculo Corazón reverteix la sentèn-
cia de Sòcrates. Assegut al costat 
d’un gos, mira a la càmera amb una 
insòlita energia: el més nu del seu 
cos és la cara. ¿Què diu? No diu: pen-
sa. Com el crani polit de Beckmann, 
el de Bellatin denota una concen-
tració extrema. Un nu mental.
 Des dels temps de Sòcrates, des-
vestir-se és filosòfic. H


