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LA CRISI DEL CIRC

Poltrona no és l’únic que
s’ha plantat. També ho han
fet el Mundial i el Deros,
dos dels grans circs de
l’Estat. Per Pelé Rossi, del
Deros, Poltrona no té raó
de queixar-se perquè el
«més normal en el món del
circ és que et robin la ciutat
si bades una mica». «Fa
mil anys que passa això en
el circ, Poltrona ha plegat a
la mínima tot i tenir el su-
port dels ajuntaments»,
comenta. «El que li puc dir
és que benvingut a la sel-
va. Sovint tinc ganes de
tancar la barraca, moltes
vegades, però no puc per-
què ens moriríem de gana
jo i la meva família.» En el
mateix sentit s’expressa
Néstor Forgione, del Circo
Wonderland: «El que ha
fet Poltrona és una ximple-
ria, ell no té cap conflicte
amb els ajuntaments, el
problema és que no vol
que vagin a treballar circs
estrangers a Catalunya,
aquesta és la veritat.» Feia
cinc anys que el Wonder-
land feia gira per Catalu-
nya a l’estiu. «Els proble-
mes que hi ha a Catalunya
han influït en la decisió de
no venir aquest any», ad-

met Forgione. Poltrona,
per la seva banda, demana
que «es posi fi als circs pi-
rates que fan males pràcti-
ques i no actuen net perquè
el que busquen és perjudi-
car els altres circs». «Ca-
len unes normes de joc
iguals per a tothom –afe-
geix– i que això no sigui
un regne de taifes; si no
canvien les condicions
aniré a fer teatres i deixaré
de fer circ, estic desfet.»
Per Poltrona, si l’Ameri-
cano s’hagués dit «Circ» i
no «Circo» les «institu-
cions els haurien parat els
peus abans». «No estic
fent això –comenta– per-
què els prohibeixin, però
sí que els regulin i funcioni
tot com en un país demo-
cràtic.»

Del mateix parer és Car-
los Raluy, del Circ Raluy,
per qui els circs estrangers
tenen, a diferència dels ca-
talans, «totes les facilitats
del món per actuar». Ra-
luy assegura que se sent
«solidari amb Poltrona» i
li demana que «sigui fort i
segueixi lluitant» perquè
també ell es troba amb
«moltes dificultats i no per
això ho deixen». «El pro-

blema és que Poltrona està
molt poc acostumat a viat-
jar amb el circ», diu Raluy.

El conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras,
ha promès posar ordre.
Des de l’associació de pro-
fessionals del circ (APCC)
s’assegura que arran les
queixes de Poltrona s’han
«accelerat» els treballs

amb Cultura i esperen tro-
bar solucions «molt aviat»
i que hi hagi una normati-
va «igual per a tothom».
Pròximament, la Generali-
tat convocarà les dues en-
titats municipals per abor-
dar la qüestió. Joan Maria
Roig, president de l’Asso-
ciació Catalana de Muni-
cipis (ACM) i alcalde de

Tortosa, assenyala que
aquesta setmana es posarà
en contacte amb Poltrona
per oferir-li un acord i la
firma d’un conveni per
«fomentar» el Circ Cric.
«Té raó Poltrona que el
Cric és més que un circ
convencional i per la seva
connotació cultural val la
pena donar-li suport»,

apunta. Respecte a la nor-
mativa que vol fer la Gene-
ralitat assenyala: «No tinc
cap inconvenient a parlar-
ne, però la presència dels
altres circs no genera cap
problema.» Roig és parti-
dari que els circs negociïn
els permisos amb els de-
partaments de via pública
perquè ocupen un espai.
Per Teresa Jordà, alcaldes-
sa de Ripoll i portaveu de
la Federació Catalana de
Municipis (FCM), exis-
teix molta «confusió» i és
«urgent» una regulació del
sector i que es pugui «dis-
tingir entre el que és un
circ i un espectacle». Per
Jordà, s’hauria de «poten-
ciar el circ català» com el
Cric perquè no creu que un
«lleó a la pista d’un circ es
pugui tractar de cultura».
No pensa ben bé el mateix
Genís Matabosch, director
de gira del circ francès
Medrano. A favor d’una
regulació, adverteix que hi
ha el perill que la normati-
va «només beneficiï el circ
contemporani sense ani-
mals». «Seria un greu er-
ror perquè existeix un circ
tradicional de qualitat»,
apunta Matabosch.

Els circs exigeixen solucions
Els principals circs de l’Estat segueixen els passos de Poltrona i abandonen les seves gires per Catalunya

� Sense amo. El Circ Paraíso està aban-

donat al pàrquing de Regesa, al Fòrum de
Barcelona. El responsable de l’aparca-
ment, Xavier Cardó, explica que han co-
municat al propietari la necessitat que va-

� El circ viu una crisi que demana solu-
cions urgents. Després que Tortell Poltro-
na hagi aturat la gira per les traves dels
ajuntaments i la competència deslleial
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gi a recollir la pista, les torretes i la lona,
guardats en tres camions –a la imatge–. El
material passarà a mans del Consell Co-
marcal del Barcelonès si l’empresari con-
tinua sense aparèixer.

d’algunes companyies, altres circs han fet
passos similars que amenacen la presèn-
cia dels circs a Catalunya. El Deros, d’Ità-
lia, ha decidit anul·lar la gira prevista per a
l’estiu a causa dels «enormes problemes»

que hi ha a Catalunya, i el Circo America-
no, una empresa catalana, amenaça també
de marxar. A aquesta llista se li ha d’afegir
un altre dels grans circs de l’Estat. El Cir-
co Mundial, que després de 30 anys ac-

tuant a la ciutat de Barcelona ha decidit
cancel·lar les visites per la prohibició
d’exhibir animals. Tothom demana una
normativa que reguli el sector, però les
posicions semblen molt allunyades.




