
 

 

Demà s’inaugura el nou circ català Charlie Rivel 
de la mà dels creadors del Festival del Circ de 

Figueres 
 
 

La inauguració tindrà lloc demà, dia 23 d’abril, en  el marc de la diada  de 
Sant Jordi i de les Fires de la Santa Creu 2015, el  dia en que fa 119 anys va 

néixer Charlie Rivel 
 

Paulina i Jacques Schumann, filla i nét de Charlie Rivel, seran presents a 
l’estrena i tallaran la cinta inaugural  

 
L’espectacle ofereix 12 atraccions guanyadores dels  principals festivals 
mundials a partir d’un imaginari estretament lligat  a la cultura popular 

catalana 
 

En acabar la seva estada a Figueres el circ iniciar à una gira per tot 
Catalunya oferint espectacles de circ i diverses of ertes d’oci i culturals  

 
 

Demà s’inaugura el nou circ català Charlie Rivel  situat a la Plaça Catalunya de 
Figueres . El tret de sortida tindrà lloc en el marc de les Fires de la Santa Creu 
2015 i de la diada de Sant Jordi , aprofitant que també farà 119 anys que va 
néixer el pallasso català que dóna nom al circ.  De la mà dels creadors del 
Festival del Circ,  arriba un màgic espectacle de dues hores que mostra una tria 
dels números premiats en els millors festivals de circ del món: divertits pallassos, 
acròbates increïbles, mags sorprenents, temeraris trapezistes… un esclat de colors 
i emocions per a gaudir en família!  
 
El Circ Charlie Rivel és el nou circ en homenatge al pallasso català més universal 
on les arts del circ es fusionen amb la nostra música, danses i vestuari tradicionals. 
Basat en la cultura popular  del nostre país, el llenguatge artístic del nou circ es 
centra en la suma del gest acrobàtic amb el folklore català . D’aquesta manera, 
l’espectacle ens ofereix dotze atraccions guanyadores dels principals festivals 
mundials amb un imaginari estretament lligat a la cultura popular catalana com a fil 
argumental.  

El circ estrena una nova carpa polivalent amb un disseny únic a Europa  que 
permet una visió panoràmica sense cap columna a l’interior ni ancoratges exteriors 
i amb una capacitat per acollir més de 800 espectadors en cadires individuals, fer 
sopar-espectacle per 400 persones o disposar-se en embalat diàfan. Es tracta 



d’una aranya gegant de 16 potes de bigues metàl·liques que es recolzen en 16 
blocs d’una tona de pes cadascun. El seu disseny recorda al d’un iglú gegant i s’ha 
dissenyat pensant en el màxim confort de l’espectador, utilitzant cadires individuals 
acotxades, una grada amb inclinació per afavorir la visibilitat, climatització d’aire 
fred i clanet i buscant sembre una gran proximitat entre espectadors i artistes. Per 
tot l’anteriorment esmentat, es pot afirmar que el Circ Charlie Rivel és el circ més 
còmode i modern d’Europa. 
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