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Larecuperaciód’uncircestablea
Barcelonaestàmésparadaquemai
desprésdelamortdelprincipal impulsor

Andreu Gomila
BARCELONA

La mort de l’alcalde de Bar-
celona de la Transició,
Josep Maria Socias Hum-
bert, va provocar dolor més
enllà de la seva família, so-
bretot en el món de l’espec-
tacle, ja que ell era el prin-
cipal impulsor de la Funda-
ció Circ Olympia, que
pretén que la capital cata-
lana torni a disposar d’un
espai estable per a les arts
del circ. “Ell era el Quixot i
la resta, els Sanchos
Pança”, resumeix el pallas-
so Tortell Poltrona. A mit-
jans de maig del 2007, els
instigadors del projecte
van aprofitar el compromís
de la Generalitat per acon-
seguir que el Cap i Casal
tornés a gaudir d’un espai
com el que va tenir al
Paral·lel entre 1924 i 1947
per llançar un manifest a
favor. Tot semblava de
cara, amb un pla integral
del circ escrit pel departa-
ment de Cultura inclòs,
que preveu el circ estable.
Ara, però, Tortell Poltrona
assegura que “el projecte
està paradíssim”.

“L’Associació de Profes-
sionals del Circ de Catalu-
nya (APCC) s’ha enrocat

amb la sala d’assaig que
s’ha inaugurat al Fòrum,
amb la qual cosa, al pas que
anem, l’Olympia m’agafarà
cap als 70 anys”, diu Tortell
Poltrona.

Jordi Juanet Boni, presi-
dent de l’APCC, respon a
Tortell Poltrona dient que
“elcircestableésunobjectiu
de l’Associació, però ara ma-
teix hem engegat un equipa-

ment gran”. Això sí, reco-
neix que tenen “una mica
aturat” el projecte Olympia.
“Tampoc no podem abastar-
ho tot”, afegeix.

Les comparacions amb
Madrid són inevitables. Allà
fa dos anys que disposen
del Price, l’aixecament del
qual va requerir 25 milions
d’euros de les institucions
de la capital espanyola.
Compta, a més, amb un
pressupost anual que frega
els 5 milions. Boni, tot i re-
conèixer que el circ estable
madrileny “és un equipa-
ment impressionant”, diu
no estar d’acord amb el que
ha costat i creu que a Espa-
nya “han començat la casa
per la teulada”.

Madrid és l’exemple?
La baixa ocupació del Price,
amés,hafetrepensarelpro-
jecte a l’Ajuntament de Bar-
celona, que, amb la Genera-
litat, finança La Central del
Circ, l’espai de creació que
des de fa uns mesos funcio-
naalFòrum,unade les prin-
cipalsdemandeshistòriques
del sector juntament amb
l’Olympiaiunaescoladecirc
que tingui el nivell acadèmic
de l’Institut del Teatre.

“Un cop s’ha abandonat
el circ, després costa recu-

perar un públic que no sigui
el familiar”, apunta Jordi
Martí, el delegat de Cultura
de l’Ajuntament. Martí creu
en el projecte Olympia,
però per començar pensa
que s’ha d’apostar per “un
espai més parateatral, que
pugui tenir una oferta més
àmplia, amb l’objectiu d’a-
nar generant de nou afició
de manera progressiva”, in-
dica. A ell li agrada molt
més el Théâtre Paris-Villet-
te, centre neuràlgic del circ
parisenc, que té un eix clar
en “el circ contemporani
obert a tothom”.

París o Brussel·les, tan-
mateix, no són gaires bons
exemples, ja que no han
deixat de tenir mai un circ
estable des de fa dècades.

Martí pensa que l’Ajunta-
ment està fent prou per im-
pulsar el circ a la ciutat, bé

a través de La Central del
Circ, l’ampliació de l’escola
de l’Ateneu Popular de Nou
Barris, o la incorporació
d’aquest art a la programa-
ció del festival Grec o del
Mercat de les Flors. Tanma-
teix, aposta perquè Barce-
lona recuperi un espai esta-
ble, fita que, damunt del
paper, comparteix amb la
Generalitat.

Tortell Poltrona, però, es
manté escèptic. Segura-
ment els anys d’experièn-
cia li ofereixen una visió no
tan optimista, almenys a
curt termini i amb crisi
econòmica pel mig. Reco-
neix que el conseller Joan
Manuel Tresserras ha fet
un esforç de cara al sector,
però no es pot estar de
comparar els prop de 5 mi-
lions d’euros que ha costat
la minisèrie sobre el bando-

“L’Associacióde
Professionals
s’haenrocatamb
lasalad’assaig”,
diuTortell
Poltrona

“Uncops’ha
abandonat,costa
recuperarun
públicqueno
siguielfamiliar”,
diul’Ajuntament

Sense
notíciesde
l’Olympia
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Elsmusicals
quevénen

Laproductorade‘Mammamia!’portaaBarcelona‘La
bellaylabestia’ i ‘HighSchoolMusical’,obresdeDisney

Teresa Bruna
MADRID. ENVIADA ESPECIAL

La bella y la bestia, un
conte pur dels que desvet-
llen els sentiments més
ocults de la innocència per-
duda, és a Madrid en forma
de musical, amb tota la in-
fraestructura de la produc-
tora multinacional Stage
Entertainment. Després
d’un any d’èxit, ha comen-
çat a fer les maletes que el
portaran a Barcelona, on
s’estrenarà al BTM a mit-
jans de febrer. Hem tingut
ocasió d’anar a veure-ho en
circumstàncies excepcio-
nals: hem acompanyat l’ac-
triu cantant catalana
Mercè Martínez, que farà
un dels papers protagonis-
tes a Barcelona (la Tetera),
a conèixer els que seran els
seus companys.

La Mercè ens explica com
va accedir al càsting: “No co-
neixia ningú, però buscava
feina. A la web de Stage hi
havia tots els papers que fal-
taven,perquète’lspoguessis
preparar. Vaig pensar que el
de la Tetera m’encaixava i
m’hi vaig apuntar”. La van
agafar: “Hi ha un tema que
només es pot cantar com ho
fa ella. La vam reconèixer al

moment”, assegura Julia
Gómez Cora, directora ge-
neraldeStagea l’Estatespa-
nyol. Hi haurà més catalans
nous: MartaCapell,Sergi Al-
bert (ara a Spamalot), els
actors corals... i alguns que
ja són a La bella... de Madrid
com Carles Alexandre, Síl-
via Álvarez o Patricia Paisal,
que ens diu: “Pujo de catego-
ria.Aquí faigdepoble iaBar-

celona seré la Calaixera!”.
Està tan il·lusionada com en
David Ordinas, mallorquí:
“Estaré més a prop de casa,
entencmoltesganes!”,asse-
gura. En David, actor, can-
tant, músic i compositor, in-
terpreta el paper de la Bes-
tia. L’hem vist a Orfeó als
inferns, Germans de sang i
Shakespeare a capella, de la
qual és l’autor de la música.
“M’encantariaacabar lavida
com a compositor”, diu. Els
nens que interpreten el fill
de la Tetera també seran ca-
talans. La resta del reparti-
ment inclou María Adámuz
–que la vam conèixer a Gre-
ase–, Pablo Puyol i Raul
Peña. L’espectacle manté la
versió castellana.

Uns apunts sobre l’argu-
ment per si algú és prou jove
o prou gran per no saber-lo:
un príncep cau en l’error de
no socórrer una vella lletja
que, en realitat, és una brui-
xa. Enfadada, el converteix
en una bestiota semihuma-
na i peluda i, per extensió,
castiga també tot el servei
que es va transformant en
objectes (làmpara, calaixe-
ra, rellotge, coberts, catifa,
plats...). El conjur s’acabarà
si la bestia s’arriba a enamo-
rar d’una persona normal i

és correspost. El recorregut
cap al final, amable, passa
per un seguit de temes mu-
sicals d’Alan Menken, esce-
nografia espectacular i core-
ografies àgils i vistoses. Tot
aparenta que val una fortu-
na i, per les dimensions, que
podria lluir encara més al
BTM: “La bella y la bestia té
unes necessitats diferents
de Mamma mia! La nova re-
modelació ens costa
400.000 euros i l’obra, 2 mi-
lions i mig”, apunta Julia
Gómez. És una producció
gegant cuidada al mil·líme-
tre sense escatimar res: hi
ha180 perruques que por-
ten dues hores de feina dià-
ries a les perruqueres; la
fantasia dels personatges
exigeix un vestuari irreal
que necessita 8 persones di-
àries al taller... I més!

Acompanyem la Mercè
darrere bastidors. De mica
en mica va prenent contacte
amb el seu personatge.
S’emprova el vestit: “No po-
dràs seure durant més de
dues hores i a l’estiu passa-
ràs calor!” adverteixen els
companys. Però ella ja s’hi
troba. Abans dels assajos,
però, s’haurà d’incorporar a
Mammamia!aferunasubs-
titució. Se li gira feina! ■

L’actriu Mercè Martínez (dreta) amb la resta de companys catalans que participaran a ‘La bella y la bestia’ ■ LAURA FEBLE

Hem aprofitat el viatge per
anar a veure un altre musical,
High Scholl Musical, perquè
aquest arriba al Tívoli el 26 de
gener. És un espectacle jove,
enèrgic, amb un calendari ata-
peït, que només s’aturarà a
Barcelona cinc dies. La com-
panyia, també amb uns
quants catalans, té entre 17 i
25 anys, excepte els que fan de
mestres. L’argument, farcit de
tots els embolics amorosos
que genera la preadolescèn-
cia, porta un missatge adreçat
al seu públic (entre els 6 i els
15 anys): junts ho podem fer
tot, si som un equip.

‘High School
Musical’, al Tívoli
al gener

Amb 6.000 localitats, el Circ Olympia va funcionar del 1924 al
1947 al carrer Aldana de Barcelona, a tocar de l’avinguda del
Paral·lel ■ ARXIU

ler Serrallonga amb els 2,4
milions que la conselleria
destina al circ per any.

El pallasso critica, a més,
infraestructures i festivals
existents, des de La Vela de
Vilanova i la Geltrú (“man-
cat de cap projecte artís-
tic”) al Festival de Pallassos
de Cornellà (“el podrien fer
a Honolulu”). “Només salvo
el Trapezi de Reus, però és
un festival que dura una
setmana”, afirma.

Cap al 2025?
També relativitza l’aporta-
ció de l’Ajuntament de Bar-
celona al circ. “Com que
han pagat La Central del
Circ, ja han justificat una
partida, i com que no havi-
en gastat mai un euro en
circ, qualsevol cosa supera
l’anterior”. Potser sí que al
pas que anem, i seguint les

Un grup de trapezistes
assajant a La Central del Circ ■

PERE VIRGILI

prediccions de Tortell Pol-
trona, tindrem un nou
Olympia a Barcelona quan
el pallasso tingui 70 anys,
és a dir, el 2025.

Al pallasso, no obstant
això, després de l’enrenou
de fa un any i mig quan va
aturar la gira del Circ Cric i
va provocar un terratrèmol
a la conselleria de Cultura,
se li ha girat feina. Des
d’aquesta tardor ha decidit
amb èxit que el Circ Cric fes
temporada al Montseny. A
més, cada divendres a la nit
el seu Cabaret Coluche ha
portat els millors pallassos a
Sant Esteve de Palautorde-
ra, des de Marcel Gros, Alba
Sarraute iLosExcéntricosa
Albert Pla. “Hem trobat pa-
llassos meravellosos que no
treballen mai a Cornellà”,
assegura amb la llengua es-
molada, com sempre. ■


