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ElCircCricsignala
pauambCultura

La Generalitat, els municipis de Catalunya, el grup de Tortell
Poltrona i el Circ Raluy firmen un protocol per regular les gires

Andreu Gomila
BARCELONA

Els circs d’aquest país ja
tenen un document que els
garanteix unes mínimes
condicions. Ha trigat molt
de temps a arribar –n’hi ha
que parlen de 70 anys– i ha
hagut d’aturar-se la compa-
nyia més emblemàtica del
país,elCircCric,perquèuna
conselleria de Cultura de la
Generalitat els fes cas. Però
finalment ahir es va signar
el protocol per a les gires de
circ a Catalunya, segons el
qualelsmunicipis ielsgrups
artístics es comprometen a
uns mínims. Uns mínims
que són tan bàsics com ga-
rantir un desguàs d’aigües
fecals o un contenidor d’es-
combraries, però que fins
araningúnoestavadisposat
a assumir. Tots els munici-
pis del país assumeixen el
protocol a través de la Fe-
deració i l’Associació de
Municipis. De companyies,
per ara només hi són el
Cric i el Circ Raluy, tot i que
des de Cultura ens assegu-
ren que hi haurà un coordi-
nador que anirà darrere els
grups. “Si no, el protocol es
quedaria aquí”, diuen.

El cert és que la firma i
encaixada d’ahir entre el
conseller de Cultura, Joan
Manuel Tresserras, i del fac-
tòtum del Cric, Jaume Ma-
teu (Tortell Poltrona), signi-
fica l’arribada d’una certa
pau al món del circ d’aquest
país. Ara, almenys, hi ha un
document que estableix els
drets i els deures de les com-
panyies i, sobretot, dels
ajuntaments. “És una pri-
mera peça del pla integral
del circ”, segons Tresserras,
que s’hauria d’aprovar al

gener amb el clar objectiu
de dignificar un sector força
menystingut per les institu-
cions. Fins ara. En paraules
del conseller, el pla hauria
de “millorar la situació del
sector de manera contun-
dent i en un període breu i
raonable”.

Compromisos mutus
Arran del protocol, els mu-
nicipis es comprometen a
nomenar un interlocutor
únic per parlar amb els
circs, hauran de “vetllar
perquè les condicions d’ins-
tal·lació siguin les adequa-
des durant tota l’estada del
circ a la ciutat”, autoritzar
explícitament les campa-

nyes de comunicació per
evitar “la competència des-
lleial”, garantir una ubica-
ció adequada per al circ,
disposar d’un espai amb un
mínim de condicions tècni-
ques i respondre a les sol·li-
cituds formulades per les
companyies en un termini
d’un mes. Els grups, alho-
ra, també han de crear un
interlocutor únic i s’han
d’adequar a la normativa.

TortellPoltrona,queesva
treure el nas de pallasso per
adoptar el to greu, va avan-
çar que, tot i estar content
amb el protocol, el circ viat-
ja i sap què passa als països
veïns. “Som utòpics i volem
una mica més”, va afirmar.

Tresserras li va respondre
dient que al departament
també són “prou utòpics”.

La realitat és força com-
plicada. Carlos Raluy va des-
criure el trist panorama
amb un sol exemple, el de la
Bisbal d’Empordà, on “l’al-
calde no vol ni que hi anem”.
“El circ no hauria de depen-
dre del caprici d’una perso-
na”, va dir. Mateu també hi
va ficar cullerada dient que
hi havia ajuntaments que
s’havienentestata“prohibir
una activitat artística”. Es-
perem que el protocol canviï
la situació. Tresserras, de
fet, va deixar clar que el circ
és una activitat cultural i ha
de ser tractada com a tal. ■

Un valor afegit del
circ contemporani
és que de retruc ha

impulsat la renovació del
circ clàssic, amb exemples
com l’italià Florilegio, els
francesos Arlette Gruss i
Bouglione o l’efímer Circo
del Arte de Miliki. El tercer
espectacle de l’empresari
Manuel González Villanue-
va i la família italiana
Rossi-Deros arriba ara a
Barcelona amb una ambi-
entació veneciana (creació
dels argentins La Fiesta Es-
cénica) reflectida en deco-
rats, vestuari i (no sempre)
en la música. Hi destaquen
números com l’escala lliure
de l’equilibrista portuguès
Leo; l’antipodisme de la
italiana Dea Rossi; el hula-
hoop d’Ursula Rossi; els
barristes Vicentiu Ghe-
orghe, Alexandre Bodgan i
Suso Nemes (dos Clown de
bronze a Montecarlo 2000,
ofereixen també mans a
mans i cingles); els quatre
cavalls àrabs en llibertat
del francès Gilles Audejean
(lligat a l’escola d’Annie
Fratellini i també portador
acrobàtic); les teles de l’es-
panyola Sonia Miranda o el
cèrcol aeri i el trapezi de
balanç de la suïssa Jessica.
Les entrades de represa
van a càrrec de l’italià Pelé
Rossi, pel meu gust exces-
sivament omnipresent a
l’espectacle, però ben aco-
llit pel públic.

De la penosa fugida en-
davant que significa l’ús
d’animals simulats per tal
de pal·liar la –com he escrit
moltes vegades– precipita-
da prohibició del consistori
barceloní i lamentable-
ment secundada per altres
ajuntaments catalans, els
en parlaré en un pròxim
article.

*
‘Circkid: Circ dels Nens’,
PL. DE TOROS MONUMENTAL,
FINS AL 9 DE DESEMBRE.
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La difícil
renovació
del clàssic

Jaume Mateu i Joan Manuel Tresserras van encaixar ahir després de mesos de conflicte ■ CRISTINA CALDERER

Cultura fa un
primera pas
de cara al
llançament del
pla integral del
circ al gener




