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El circ, moltes vegades
marginat, ha agafat un
rumb per intentar sortir de
la crisi actual i ha iniciat
un procés de normalitza-
ció que molts comparen
amb l’experimentat per la
dansa. Després de dos
anys de negociacions amb
l’Associació de Professio-
nals de Circ (APCC) que
no acabaven de donar
fruits, la recent plantada
de Poltrona ha fet agafar
als responsables del De-
partament de Cultura el
bou per les banyes i buscar
solucions ràpides a pro-
blemes històrics. Final-
ment, i després d’intenses
negociacions, el sector del
circ –a través de l’APCC–
i la Generalitat s’han posat
d’acord en diversos punts
que ahir van desgranar el
conseller Tresserras i el
portaveu de l’APCC, Jordi
Jané, que va qualificar el
dia d’«històric».

Protocol amb les ciutats
La més urgent de totes les
mesures és la firma d’un
protocol amb els ajunta-
ments que es preveu immi-
nent per intentar unificar
les infinites normatives
que dificulten l’estada dels
circs. Malgrat admetre que
l’autonomia dels munici-
pis «no es pot negligir»,
Tresserras va assegurar
que es pot aconseguir «un
mínim d’homogeneïtat
que permeti planificar bé
les gires dels circs». Sense
voler entrar a fons en dos
dels punts més polèmics,
les prohibicions que es tro-
ben els circs per exhibir
animals salvatges i engan-

xar els cartells publicitaris
a les ciutats, el conseller
–que ahir mateix va parlar
amb els presidents de les

dues entitats municipalis-
tes, Joan Maria Roig i Ma-
nuel Bustos– va explicar
que l’acord amb els ajun-

taments preveu que de ma-
nera «preferent» els circs
negociïn els permisos amb
les regidories de Cultura, i

que les ciutats disposin
d’un sol interlocutor que
faciliti la comunicació i
també d’«instal·lacions
adequades», amb aigua i
llum, perquè un circ es pu-
gui instal·lar adequada-
ment a la ciutat.

En aquests moments,
cada municipi té les seves
pròpies lleis, i fins i tot en
algunes localitats com ara
Sitges hi ha un veto a la
presència de qualsevol
circ. El protocol també in-
clou obligacions adreça-
des a les companyies, com
ara respectar les normati-
ves dels municipis i deixar
net el solar que han ocupat.

Tresserras traça amb els professionals la política del departament per normalitzar el sector

Cultura es compromet amb el circ

MARCEL BARRERA / Barcelona

� El pallasso i empresari Tortell Pol-
trona va ser ahir un dels grans absents
de la presentació de les línies bàsiques
del pla integral, en què hi van ser pre-
sents, entre d’altres, la directora del
festival de circ Trapezi de Reus, Bet
Miralta, i Lluïsa Raluy, del Circ Raluy.
Sobre la crisi que viu el Circ Cric, Tres-
serras va declarar que se n’ha d’«estu-
diar la viabilitat» i «ajudar-lo perquè

� La plantada de Tortell Poltrona té efectes. El
conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras,
va presentar ahir per primera vegada en la his-
tòria recent de la Generalitat les línies bàsiques

El conseller Tresserras, a l’esquerra, ahir amb els membres de l’APCC, Jordi Juanet; Jordi Jané i Laia Alzueta./ ANDREU PUIG

d’una política de circ del departament, que in-
clouen l’estudi de viabilitat d’un circ estable a
Barcelona, un circuit de ciutats amigues que
apostin per programar circ, i el més imminent
de tot: la firma d’un protocol amb els ajunta-

sigui viable» en el marc dels acords as-
solits. Poltrona, que manté la seva gira
aturada, va declinar ahir fer declara-
cions en espera de conèixer més detalls
de l’entesa entre l’APCC i el Departa-
ment de Cultura. De moment, per al
pròxim dia 12 d’abril, Poltrona té pre-
vist començar al Centre de Recerca de
les Arts del Circ (CRAC), a Sant Este-
ve de Palautordera, les funcions per a
escolars.

ments que eviti el desori actual que ha abocat el
Cric a cancel·lar la gira. També es preveu con-
sensuar un pla integral, que podria servir de ba-
se per a una llei de circ, i augmentar el pressu-
post, que ara és de 900.000 euros anuals.

Poltrona, el gran absent
M.B.

� Una de les propostes estel·lars
del pla integral, que es troba en
una primera fase i que es vol con-
sensuar amb el sector, és la crea-
ció d’un circuit d’entre 20 i 30
municipis que seran conegudes
com ciutats amigues del circ i
que podran contractar especta-
cles de circ a un preu més baix.
El Departament de Cultura es
compromet a pagar un percentat-
ge de l’actuació i, alhora, fer una
campanya publicitària pels prin-
cipals mitjans de comunicació,
escrits i audiovisuals. El desple-
gament d’aquesta mesura, que es

vol arrencar a finals del 2007, su-
posarà un «repte econòmic», se-
gons va admetre ahir el conse-
ller, que va explicar que la inver-
sió en circ de la Generalitat havia
estat d’1,8 milions d’euros els
anys 2005 i 2006. Per aquest any
2007 es mantindran els 900.000
euros de mitjana, però per al
2008 Tresserras va dir que es
«mantindrà o augmentarà
d’acord amb les possibilitats».
Aquest any, el Departament de
Cultura deixarà de pagar el cost
de construcció del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC) i el de-
partament tindrà una «amplada

de talla», una expressió feta ser-
vir pel conseller per dir que hi
haurà més diners a la caixa.

El pla integral també inclou
altres mesures, com ara estudiar
la viabilitat de construir un circ
estable a la ciutat de Barcelona,
la creació d’una taula de treball
formada per Cultura i el Depar-
tament d’Educació que estudia-
ran la manera d’impulsar la for-
mació de nous professionals del
circ. La primera trobada es farà a
l’abril.

Així mateix, també es vol ela-
borar un cens d’artistes, compa-
nyies i empreses de circ, una me-

sura reivindicada per Poltrona;
aprovar un estatut de l’artista i
codi de bones pràctiques, que in-
clogui el respecte de la legislació
en matèria laboral i refusi la pu-
blicitat enganyosa i el tracte in-
digne als animals; i reforçar els
centres de creació de circ, com
ara l’Ateneu Popular de Nou
Barris i La Vela de Vilanova i la
Geltrú, així com buscar nous es-
pais com a llocs d’assaig que
substitueixin l’antiga Makabra.
Un cop s’hagin posat en marxa
aquestes mesures, Tresserras
«no renuncia» a elaborar una llei
específica de circ.

Un circ estable a Barcelona i un circuit de ciutats
M.B.

El Parlament
reclama el retorn
dels «papers de
Salamanca» que
falten abans de
final d’any
� Barcelona. El ple del
Parlament va aprovar
dimecres passat una
moció en què reclama
el retorn dels papers de
Salamanca que falten
abans no s’acabi l’any
2007. En la moció, que
va ser presentada pel
grup parlamentari
d’ERC, es demana el
retorn a Catalunya,
abans de final d’any, de
la documentació con-
fiscada durant el fran-
quisme tant a persones
com a entitats i que en-
cara és a l’Arxiu Gene-
ral de la Guerra Civil
Espanyola, a Salaman-
ca, segons estableix la
llei. Igualment, es re-
clama que la comissió
tècnica aprovi el ca-
tàleg d’obres inventa-
riades per al retorn en
un termini màxim de
tres mesos. La Comis-
sió de la Dignitat va
expressar ahir la seva
satisfacció per aquests
acords. La Comissió de
la Dignitat va remetre
una carta a la ministra
de Cultura, Carmen
Calvo, el mateix dia en
què la Generalitat va re-
tre un sentit homenatge
al cartellista Carles
Fontserè perquè no es
demorassin en el re-
torn. / EL PUNT

Mig centenar
d’obres aspiren
al Valeri Serra i
Boldí de Bellpuig
� Bellpuig (Urgell). Mig
centenar d’obres s’han
presentat al premi Vale-
ri Serra i Boldú, que es
decidirà en la gala lite-
rària que tindrà lloc
demà a la nit al Teatre
Armengol de Bellpuig i
que organitza l’Ajunta-
ment del municipi. El
premi, que distingeix
treballs sobre la cultura
catalana popular, té una
dotació de 3.000 euros
que correspon als drets
de la primera edició de
l’obra premiada en co-
edició de l’Ajuntament
i Publicacions de
l’Abadia de Montser-
rat. Els premis Valeri
Serra i Boldú ha reco-
negut treballs com ara
el de les festes i ideolo-
gies de la Lleida de la
Restauració i el procés
de la fusta al Pirineu ca-
talà. / AGÈNCIES




