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� El pallasso Tortell Pol-
trona i l’exalcalde de Bar-
celona Josep Maria Socias
Humbert van presentar
ahir el manifest Catalunya
necessita un circ estable,
que reivindica la necessi-
tat que la ciutat de Barce-
lona tingui un equipament
permanent –com ho havia
estat el Circ Olympia–, i
fan una crida perquè la so-
cietat civil s’adhereixi al
manifest a través de la pà-

gina web www.circolym-
pia. cat. De moment, la
campanya té el suport de
quatre fundacions: Teatre
Lliure, J.V. Foix, Joan Mi-
ró i Joan Brossa.

La fundació Joan Bros-
sa va ser el lloc elegit ahir
per fer la presentació de la
iniciativa, que Tortell Pol-
trona espera que pugui ser
una realitat el 2008. Cons-
cients de l’elevat cost d’un
circ de pedra, els impul-
sors de la iniciativa –que

s’han constituït com una
comissió gestora com a
pas previ a una fundació–
veurien bé que en una pri-
mera fase es pugui instal-
lar una lona en un espai
cèntric de Barcelona, en el
triangle entre les places
Espanya, Glòries i Gran
Via. Els impulsors del pro-
jecte, que s’està gestant
des de fa tres anys, s’han
reunit amb Generalitat,
Ajuntament, Diputació i
govern de l’Estat.

M. BARRERA / Barcelona

Campanya per demanar un circ
estable a Barcelona

Tortell Poltrona i l’exalcalde Socias Humbert, ahir. / A. PUIG

El circ torna
a ocupar els
carrers en el
Trapezi vilanoví
� Vilanova i la Geltrú. Vi-
lanova agafa aquest cap
de setmana el relleu a
Reus amb l’onzena edi-
ció de Trapezi. La ver-
sió vilanovina del festi-
val de circ manté l’es-
tructura dels darrers
anys, basada en els fi-
raires, els espectacles
de carrer de petit format
(amb dues bandes mu-
sicals en cercavila com
a novetat) i les nits de
cabaret. Divuit compa-
nyies –creix la partici-
pació de grups catalans
i estatals– actuaran
aquest any a Vilanova,
que té com a repte la
consolidació de La Ve-
la com a centre de resi-
dència i producció de
circ, amb l’aval de la
Generalitat. Precisa-
ment, les companyies
residents a La Vela pro-
tagonitzaran les nits de
cabaret circense. Tra-
pezi arrenca demà amb
la presentació del llibre
El món fascinant del
Circ Cric. / R.M.

Les fundacions
Miró i Tàpies
rebran del govern
372.600 euros
cadascuna
� Barcelona. El govern
de la Generalitat desti-
narà un total de 745.200
euros a les fundacions
Joan Miró i Antoni Tà-
pies per potenciar les
seves activitats durant
l’any 2007. En concret,
cadascuna de les funda-
cions rebrà 372.600 eu-
ros. Aquesta actuació
s’emmarca en la políti-
ca de suport a les enti-
tats privades que pro-
mouen activitats cultu-
rals. / EL PUNT

Rickie Lee Jones
presenta nou disc
a la sala Bikini
� Barcelona. Rickie Lee
Jones, una de les figu-
res més importants de
la cançó nord-america-
na dels darrers trenta
anys, oferirà avui el ter-
cer concert de la seva
trajectòria a Catalunya.
Jones, a la sala Bikini
de Barcelona (21 h, 28
euros), presentarà The
sermon on exposition
boulevard, un disc en el
qual qui va ser musa de
Tom Waits es mostra
espiritual com mai. / EL

PUNT

La 37a edició dels premis
de disseny més prestigio-
sos de l’Estat ha rebut més
candidats que mai –1.330
obres de més de 300 parti-
cipants–, però el guanya-
dor de la gala de lliura-
ment dels premis Laus,
ahir a la nit al Mercat de les
Flors, va ser una obra que
ha transcendit els límits
dels experts i ha arribat al
gran públic de manera
massiva i innovadora, fins
al punt de convertir-lo en
un mitjà de comunicació.
Aquesta és una de les con-
sideracions del jurat a
l’hora de valorar la campa-
nya de l’agència Tiempo
BBDO per a la MTV, que
segons el jurat ha excel·lit
en les categories de publi-
citat audiovisual i interac-
tius, en què va aconseguir
dos dels set exclusius
Grand Laus, a més dels
trofeus en les categories de
publicitat en línia i publi-
citat audiovisual.

El president de l’Asso-
ciació de Dissenyadors
Gràfics (ADG), Enric Jar-
dí, ha subratllat que, en el
cas d’Amo a Laura, el jurat
ha valorat la notorietat de
la campanya, que «ha en-
cetat una via de comunica-
ció que fins ara no exis-
tia», un màrqueting viral
que obre un nou canal de
comunicació i que implica
l’usuari de manera activa.
El jurat, però, no només ha
valorat l’originalitat de la
difusió, penjar un vídeo en
una web i fer que circuli,
sinó que també en lloa la

qualitat: «Està molt ben
feta, és una molt bona pa-
ròdia, i per això la gent va
arribar a dubtar de si es
tractava d’un grup de
l’Opus. A més, la cançó va
resultar molt encomana-
dissa i tothom la té encara
al cap», hi va afegir Jardí.

El Grand Laus de dis-
seny gràfic ha recaigut en
la Guia d’il·luminació
2007 de l’empresa Biosca
& Botey i és una obra de
Mucho, estudi barceloní
que ha obtingut, a més,
cinc trofeus més, i ha estat
el clar dominador d’en-
guany en la categoria de
disseny gràfic.

Mucho, fundat pels jo-
ves dissenyadors Marc
Català i Pablo Juncadella,
també va ser distingit en
les categories de portada

de llibre (The Annual of
Annuals de l’Art Directors
Club of Europe), element
de promoció (¿Basura?
per a Demano), packaging
(per una capsa per a una
edició limitada d’una peça
de roba d’Andrés Sardà) i
per la mateixa Guia
d’il·luminació de Biosca
& Botey en catàleg i en mi-
llor ús de la fotografia. Per
Jardí, Mucho és «un repre-
sentant consolidat de les
noves generacions de dis-
senyadors gràfics».

La resta de premis
Grand Laus se’ls van re-
partir l’Equipo Comodo
Screen, premiat en l’apar-
tat audiovisual com a crea-
dor de la continuïtat de
Dark Teuve; Contrapunto,
en comunicació gràfica
pels seus punts de llibre

per a Amnistia Internacio-
nal; i Smäll, en gràfica i
comunicació institucional
per la seva campanya Su-
perherois per a Parcs i Jar-
dins de Barcelona. A més,
el Grand Laus d’estudiants
ha correspost a Irene
Sierra Trilla, de l’escola de
disseny Eina, per Un llibre
de 30 m², una proposta de
denúncia sobre els proble-
mes d’habitatge.

Entre la resta de trofeus
hi ha autors com ara Nata-
lia Cuadrado i *S,C,P,F...,
amb treballs per a ells ma-
teixos; DDB Espanya
(amb dos premis per a la
campanya d’Audi); Con-
trapunto (per una campa-
nya de WWF/Adena), i El
Miku pel videoclip de la
cançó Karma hunters, dels
barcelonins Pinker Tones.

En la presentació dels
premis, el president de
l’Associació de Dissenya-
dors Gràfics va remarcar
que entre les obres presen-
tades la participació es-
trangera ha crescut fins al
5%, i que encara hi ha un
55% de participació barce-
lonina i la resta prové d’al-
tres punts de l’Estat. «Ai-
xò encara no tenim clar si
és bo o és dolent, però és
clar que Barcelona és la
capital del disseny, espe-
cialment del gràfic.»

Coincidint amb els pre-
mis, el FAD ha programat
una exposició que recull
368 obres seleccionades,
nominades i guardonades
en l’edició d’aquest any.
La mostra s’inaugurarà
demà i estarà oberta fins al
31 de maig.

La campanya «Amo a Laura» de la MTV
triomfa en els premis Laus de disseny
El jurat valora la seva innovació i reconeix la feina de disseny gràfic de l’estudi barceloní Mucho

� En pocs dies va circular per la gran majoria
de comptes de correu electrònic de l’Estat fins
a fer-se un lloc en els informatius de les princi-
pals cadenes de televisió i ara comença a reco-

Una imatge d’Amo a Laura, obra de Tiempo BBDO per a MTV, i el catàleg de Biosca & Botey creat per Mucho. / EL PUNT

XAVI AGUILAR / Barcelona llir premis. Un vídeo de Tiempo BBDO en què
un grup que defensava la castedat cantava Amo
a Laura va intrigar tot el país –fins que es va sa-
ber que es tractava d’una campanya de la cade-
na musical MTV– i ahir es va convertir en el

guanyador dels premis Laus que concedeix el
FAD en obtenir el Grand Laus en les categories
de publicitat audiovisual i interactius. En
l’apartat de disseny gràfic, l’estudi barceloní
Mucho va destacar per damunt de la resta.




