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Figueres acull el debut del Circ Charlie Rivel, un megaprojecte que combina artistes globals amb estètica local

Elnougrancirc català
JUSTO BARRANCO

Barcelona

U
na aposta enorme,
de gairebé unmilió
d’euros, que aspira
a girar durant cinc
mesos a l’any amb

la seva flamant carpa feta a mida
pel centrede les ciutats catalanes.
I a ferhoambunapeculiarbarre
ja d’artistes internacionals i d’es
tètica local: és el nouCirc Charlie
Rivel, impulsat per Genís Mata
bosch–creadordelFestivalInter
nacional de Circ de Figueres– i
GenísMompart, un circ que, com
molts d’altres arreu del món, vol
aprofitar el folklore autòcton
–des de la sardana a la rumba,
moltes vegades versionades, pas
sant pel ric vestuari popular cata
là– per connectar amb el públic. I
que aquests dies viu la seva prova
de foc a Figueres, en ple centre,
res de perifèria, a la plaça Catalu
nya, on oferirà funcions fins al
pròxim 4 de maig aprofitant les
festes de la SantaCreu.
Allà s’ha instal∙lat una carpa

sorprenent ambundissenyúnic a
Europa, sensecolumnes,ambuna
alçària de 15metres per poder re
alitzar amb comoditat els espec
tacles aeris i on caben 826 espec
tadors. O taules per a 425 comen
sals, perquè l’espai vol poder
adaptarsea totamenadeformats
i espectacles, fins i tot a mítings

polítics si fos necessari per amor
titzarla. Una carpa on actuen els
brasilers Olimpo’s Brothers, la
parelladetrapezistesd’Alemanya
i elsEstatsUnitsDuoRose, lacon
torsionista Sylvia Friedman, el
gran pallasso Totti, la carablanca
belga Charlotte Alexis, el jove
il∙lusionista català Charlie Mag o

els malabaristes Zdenek Supka i
NathalieMassot, filla del granpa
llassocatalàLlorençMassotMar-
tini. Setze artistes de deu països
queaGenísMataboschlievoquen
directament el Futbol Club Bar
celona: “Una institució molt nos
trada però amb jugadors de tot el
mónperquèsiguielmillorequip”.

I ésqueprecisamentveu la clau
de l’èxit del Circ Charlie Rivel en
la qualitat. A finals dels anys vui
tanta, explica Matabosch, “es va
acabar l’època daurada del nostre
circ iaquestvaserescopitdelcen
tre de les ciutats i va quedar rele
gat a un entreteniment infantil”. I
ara volen recuperar la qualitat i

les gires. Amb el notable afegit de
la catalanitat: els trapezistes
evolucionaran al ritme de la can
çóRosó en la versió realitzada pel
grup de poprockObeses,mentre
que en el número de cintes aèries
un violoncel∙lista interpretarà El
cant dels ocells. Hi haurà fins i
tot vestuari ambmotius inspirats

en el trencadís gaudinià.
I tot sense cap ajuda pública de

la Generalitat, “ni un euro”, mal
grat que, diu el promotor, a circs
com el Cric, el de Monti o l’Ozó
se’ls va pagar en el seu moment
una part important del projecte o
gairebé tot. Matabosch explica
que després de l’experiència
d’aquests dies aFigueres replega
ranveles, analitzaranels resultats
i intentaran llançarse a la carre
tera el 2016. Si funciona, confia
que el Charlie Rivel sigui capaç
d’atreure amolts artistes catalans
que actuen arreu del món, com
SergiBukaalcircalemanyRonca
lli, i que avui no tenen un circ on
recalar aquí.!
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Un dels números del nou Circ Charlie Rivel, que aquests dies es presenta a Figueres

Hi actuen 16 artistes
de 10 països i ho fan
a ritme de rumbes
o de la cançó ‘Rosó’
versionada perObeses


