
n una informació televisiva, el pallasso Tortell
Poltrona explicava que un dels problemes amb
què es troben els professionals del circ avui dia

és la manca d’espais adequats, que siguin prou grans i
cèntrics, per instal·lar la vela en les ciutats que visiten.
Tot està edificat o a punt de ser-ho. Tortell Poltrona co-
mentava irònicament: «En l’última gira que vam fer ar-
reu de Catalunya, m’he convertit en una mena de pro-
motor immobiliari. Allà on planto la vela, abans d’un
any ja hi fan pisos.» Circ perseguit per l’expansió im-
mobiliària. Sembla el títol surrealista d’un quadre dali-
nià, però, de fet, és una definició, si voleu poètica, de la
realitat d’aquests anys. La troupe de pallassos, saltim-
banquis, domadors i trapezistes encalçada pels ambi-
ciosos i agosarats reis del pam quadrat, pels esforçats
negociants de pisos, aquests herois de l’economia, fo-
namentals, diuen, perquè hi hagi feina, oferta i demanda
i perquè el diner corri. Posem-hi de fons una malencòni-
ca música d’acordió o de modesta banda circense i en
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resultarà una pinzellada entre naïf i sarcàstica de l’aire
que hem respirat aquests últims anys. Al centre de la
majoria de ciutats no queden places o solars prou grans
perquè hi pari el circ. De vegades ni a la primera corona
ni a la segona. Allà on s’alçava la vela de coloraines re-
matada per banderoles, de seguida hi planten la grua i
s’hi edifica aquest urbanisme pràctic, anodí, endreçat i
correcte però mancat de gràcia, aquests edificis de maó
pla que unifiquen les nostres ciutats i retraten la nostra
resignació. Els circs han d’anar cap a la perifèria i així,
d’alguna manera, es confirma la tradició que identifica
aquest espectacle amb el suburbi i el raval. El de Tortell
Poltrona aquests dies actua a Barcelona, refugiat en
aquell espai de Montjuïc densament teatral en què hi ha
el Lliure, el Mercat de les Flors i l’Institut del Teatre, tot
a tocar. Bé, aquesta és una altra possibilitat: elevar el
circ cap a la categoria d’art major, emparentat amb l’es-
cena. Sembla que és per aquesta via per on, cada cop
més, va trobant camí.

El circ en els suburbis
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Després de la seva particular travessia al desert, sembla
que Tortell Poltrona va trobant el camí. / QUIM PUIG

a Comissió de Cultura i
Educació del Parlament Eu-
ropeu ha aprovat fa poc, per
aclaparadora unanimitat, un
informe que parla de la fun-

ció que ha de tenir l’esport en l’educació.
Aquest informe, presentat per Pál

Schmitt (Hongria), tracta bàsicament de
la presència i importància de l’esport es-
colar i de l’educació física.

Així, demana als estats membres «que
facin obligatòria l’educació física a l’en-
senyança primària i secundària i que ac-
ceptin el principi que l’horari escolar
hauria de garantir almenys tres classes
d’educació física a la setmana, si bé
s’hauria d’animar les escoles a superar,
en la mesura del que fos possible, aquest
objectiu mínim» [Informe sobre la fun-
ció de l’esport a l’educació, 2007/2086
(INI), Comissió de Cultura i Educació
del Parlament Europeu].

Aquesta visió contrasta amb la posició
que va prendre el govern català amb la
publicació del decret 142/2007 (DOGC
núm. 4915 - 29/06/2007) en preveure la
reducció de la càrrega horària de l’edu-
cació física a primària o que, dit d’altra
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manera, disminueix substancialment el
mínim obligatori i que, en tot cas, siguin
les escoles mateixes les que acabin deci-

dint quina assignació lectiva atorguen a
l’àrea.

� L’horari escolar hauria de

garantir almenys tres classes

d’educació física a la

setmana

En aquest sentit, la delegació a Catalu-
nya de la Federació Internacional d’Edu-
cació Física (FIEP) acaba d’emetre un
comunicat oficial a la seva pàgina web
(http://fiep.cat) on es mostrava, un cop
més, crítica amb el decret català, i on de-
fensa l’educació física com un «dret de
tots els nens i adolescents i un patrimoni
de coneixement del qual l’educació de
les persones no pot prescindir».

En conseqüència, tant el Parlament
Europeu com la FIEP demanen l’incre-
ment del nombre d’hores d’educació fí-
sica a les escoles i fan una crida als res-
ponsables polítics a revisar les seves po-
lítiques educatives i curriculars ja que
poden afectar el desenvolupament salu-
dable de les persones i dels pobles (ente-

nent salut des de la dimensió física, psi-
cològica, intel·lectual i social). Tanma-
teix, la delegació a Catalunya de la FIEP
aprofita el seu comunicat per sensibilit-
zar i convidar les famílies i els equips di-
rectius i docents de les escoles a mante-
nir i/o augmentar la presència de l’edu-
cació física en el currículum escolar atès
el seu potencial educatiu i per la seva
contribució a l’educació integral de la
ciutadania. Segurament, els docents que
treballen a les escoles també hauran de
continuar i/o augmentar un graó més
l’esforç, la intensitat i l’actitud amb què
afronten el seu treball diari donant sentit
a l’assignatura que estan impartint i do-
nant a conèixer els beneficis que es pre-
tenen obtenir.

El paper dels docents sovint resulta
decisiu en la consideració que es té de
l’àrea.

Probablement cal un esforç de tothom
(responsables polítics i educatius, ex-
perts, docents, AMPA, mitjans de comu-
nicació, metges...) per acabar d’entendre
que en l’esport i en l’educació física te-
nim un potencial educatiu al qual no po-
dem renunciar, pel bé de tots.

Europa vol més educació física a les escoles
El pes que la Comissió de Cultura de la Unió Europea considera que ha de tenir l’esport en l’educació infantil
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El Parlament Europeu i la FIEP demanen
més hores d’educació física a les escoles.
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