
Dimarts 20
Febrer del 2007
Número 9441. Any XXIX

Telèfon 93 227 66 00
Fax 93 227 66 06
barcelona@elpunt.com

www.elpunt.cat

EDICIÓ

BARCELONA
Número 1166. Any V

1 euro amb El 9

DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

PUBLICITAT

801175-822596i

.

El Club del Subscriptor
PLANA 21

Carod evita els
símbols a l’Índia per
estalviar-se topades
amb l’Estat

POLÍTICA 18

Pels partits, l’Estatut
andalús evidencia
l’estratègia del PP
contra Catalunya

POLÍTICA 16

ERC plantarà Bustos
en la reunió sobre els
centres cívics

POLÍTICA 17

Smith, Smashing
Pumpkins, Wilco i
The Good, The Bad &
The Queen destaquen
en la setena edició
del Primavera Sound

CULTURA - ESPECTACLES 33

Gudjonsen:
«Ara toca
creure en
aquest equip»

Un miler de conductors circulen
sense punts en espera de la

retirada del carnet
� De les 102.359 sancions

imposades a Catalunya des del
juliol només un 17% són fermes

� La Direcció General de Trànsit
només ha retirat 25 carnets des que
funciona el sistema de punts

PUNT DIVERS 27

PUNT I A PART 2 i 3

El Cirque du Soleil, escalfa motors. Ahir van començar a arribar a
Barcelona els artistes del Cirque du Soleil que estan fent la gira europea de comiat de l’espectacle
Alegria, que s’estrena dijous. Només d’arribar es van posar a la feina. / JUANMA RAMOS

� Un error del notari ha provocat
que l’Ajuntament hagi de revisar el
sorteig de més de 1.500 pisos que es
va fer dimecres de la setmana passa-
da. El notari va anotar malament un
dels números i ara un dels guanya-
dors d’una de les promocions pot
perdre el pis adjudicat.

Un error del
notari obliga
a revisar el
sorteig de

1.500 pisos

PAÏSOS CATALANS 4

� Les famílies nombroses recupera-
ran els 15 punts per triar l’escola que
vulguin, però continuaran sense te-
nir la prioritat que demanen. Aquesta
és la decisió final del Departament
d’Educació, després de la reunió
mantinguda amb l’associació de fa-
mílies nombroses Fanoc.

Les famílies
nombroses
recuperen

avantatges per
triar escola
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CINQUENA VISITA DEL CIRQUE DU SOLEIL A BARCELONA

El Cirque du Soleil coneix
la Barcelona postolímpi-
ca. Arriba el 1998 amb
l’espectacle Alegría al po-
liesportiu de la Mar Bella.
Va aconseguir sumar
135.000 espectadors.
Quasi la totalitat de les tru-
cades que rebien els pri-
mers dies per informar-se
de l’espectacle era per pre-
guntar quina platja era
aquella. Avui la Mar Bella
ja és en boca de tothom.
Quan fa nou mesos van
posar a la venda les entra-
des d’Alegría a Barcelona,
ni tan sols s’havia especi-
ficat el lloc. Abans de Na-
dal ja havien venut 35.000
entrades. El públic és fi-
del, tot i saber que caldrà
fer pelegrinatge. Avui les
reserves pugen a 140.000,
tot i que la relacions públi-
ques a Europa de la troupe
internacional, la mataroni-
na Montse Moré, repeteix
que continuaran rebent
una allau de trucades per
saber on es troba i com
s’arriba a la plataforma
marina (l’emplaçament de
la nova visita).

El gerent de l’Institut de
Cultura de Barcelona
(Icub), Jordi Martí, reco-
neix que l’emplaçament
sempre ha estat un dels
reptes de Barcelona per
acollir el circ, tot i que
«sempre hi hem trobat so-
lucions», aclareix. De fet,
fa un parell d’anys Ajunta-
ment i Cirque du Soleil es
van comprometre a signar
un conveni que expressés
la voluntat de la compa-
nyia de venir a Barcelona
cada dos anys i potenciar
els artistes i algunes orga-
nitzacions no governa-
mentals a canvi que la ciu-
tat els facilités el lloc.
Aquest conveni s’ha que-
dat en punt mort en espera
que Barcelona es vinculi
amb el Quebec cultural-
ment, un projecte més am-
pli que l’específicament
circense.

Les cessions de terrenys
no són gratuïtes, insistei-
xen a dir les dues fonts, ja
que el Cirque ha de cons-
truir estructures per a la se-
va instal·lació i, posterior-
ment, buidar-ho. Tenen un
equip d’arquitectes per va-
lidar l’espai i per fer el se-

guiment de la construcció.
L’emplaçament actual
coincideix amb la fi de la
primera fase d’obres del
zoo marítim. No es podrà
repetir ja que, el
2009/2010, les obres del
zoo ja ocuparan el terreny.

Caldrà trobar un nou em-
plaçament un altre cop.

El 2000, Quidam va re-
petir a la Mar Bella: van
sumar 200.000 especta-
dors; el 2002 es va repre-
sentar Saltimbanco al da-
vant del centre comercial

La Maquinista. Van repe-
tir les 200.000 entrades
venudes. Dralion, l’últim
muntatge de la compa-
nyia, va instal·lar la vela al
passeig de Joan de Borbó,
a la Barceloneta. L’assis-
tència va ser propera als

200.000 espectadors. El
calendari d’Alegría és
ajustat: dijous s’estrena
oficialment. La data im-
prorrogable de sortida és a
final d’abril perquè, a pri-
mers de maig, estrenen a
París. Moré calcula que es

poden arribar a fer deu ses-
sions setmanals: es posen
a la venda, doncs, 25.000
entrades per setmana. La
previsió més optimista se-
ria omplir les nou setma-
nes i mitja i sumar uns
212.000 espectadors: re-
presentaria el rècord a
Barcelona.

Circ estable
L’Ajuntament de Barcelo-
na ha admès en el pla estra-
tègic de cultura la mancan-
ça d’un centre estable de
circ a la ciutat. Martí acla-
reix, però, que no té res a
veure amb la visita biennal
del Cirque, amb unes ne-
cessitats d’espai molt
grans. Per ara, el punt de
referència del circ és a Nou
Barris, on l’Ateneu Popu-
lar programa periòdica-
ment espectacles per Na-
dal. El gènere, però, cada
cop guanya més pes en
programacions com ara la
del TNC, del Lliure i del
Mercat de les Flors.

La ciutat del Sol
La sorra del circ estrena els nous espais de Barcelona des de fa deu anys

� Montse Moré reconeix que tro-
bar ubicacions per al circ a les ciu-
tats europees és un problema. Per
aquest motiu, el Cirque du Soleil
disposa d’un equip encarregat
d’explorar nous emplaçaments.
Sovint les propostes sorprenen i
fan témer el fracàs, però l’èxit fa
que altres espectacles de gran for-
mat repeteixin aquests llocs poste-
riorment. Barcelona té una situació
dramàtica en estar tancada entre
muntanya, mar i dos rius. El crei-
xement implica la reconstrucció.
Moré compara el creixement de
Barcelona amb el de Berlín: «Si no
hi passes cada cinc anys no ho re-
coneixes, ara ja no saps si corres-

� El Cirque du Soleil estrena, cada dos
anys, les finques que Barcelona aconse-
gueix alliberar. La companyia d’artistes
internacionals aprofita les expansions ur-

Vista de la vela del Cirque du Soleil amb Barcelona de fons. / ORIOL DURAN

JORDI BORDES / Barcelona

pon a l’Europa de l’Est o a la de
l’Oest.»

Moré, que fa sis anys vivia a
Barcelona i treballava a prop de la
Fira 2 de Barcelona, a l’Hospitalet,
reconeix que la transformació de la
ciutat és enorme. Recorda quan
aquella zona eren parcel·les buides
on es construïen els vials. Aquest
estiu es va sorprendre de compro-
var que el Sònar ja hi faci activi-
tats: «Ara està tot construït i hi ha
hotels, fins i tot.»

Barcelona metropolitana
Arribarà el dia que el Cirque du
Soleil planti la vela fora del terme
municipal de Barcelona? «Hi hau-

banístiques per situar els seus 20.000 me-
tres quadrats d’instal·lacions. Ahir van
començar a arribar els artistes que estan
fent la gira europea de comiat de l’espec-
tacle Alegria. Tot just han deixat Londres

i dijous arrenca la temporada catalana. La
vela ja feia una setmana que s’havia aixe-
cat a sobre del que serà, pròximament,
part del zoo marí. El Cirque ha negociat
sempre un espai provisional. Admet no

rà un dia que no hi haurà diferència
entre Barcelona i l’àrea metropoli-
tana. Avui de Mataró a Barcelona
ja és un continu», diu Moré.

Amsterdam és la ciutat de refe-
rència europea que no dóna proble-
mes d’emplaçaments. S’instal·len
al pàrquing de l’Ajax, un estadi fo-
ra del nucli urbà al qual s’arriba
amb transport públic, «caminant
no vas enlloc», exemplifica Moré.
A Madrid van començar posant la
vela al costat del Vicente Calde-
rón, «bastant cèntrica». Ara s’han
traslladat a San Blas, una zona on
«el 80% dels nostres espectadors
no hagués passat mai. També fem
un treball de normalització».

estar pròxim als nuclis de població però
exigeix que hi hagi transport públic.
Aquesta és la cinquena visita a Barcelona
del Cirque du Soleil. El Sol dóna a conèi-
xer parcel·les de la nova ciutat.

Barcelona creix al ritme de Berlín
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El debut de Barcelona va
ser espectacular. Montse
Moré, relacions públiques
d’Europa, afirma que Ale-
gría és un dels espectacles
que millor record ha deixat
als espectadors del conti-
nent. Per això van decidir
fer una gira de comiat
d’aquest espectacle, estre-
nat fa quinze anys i que ja
han vist 9 milions d’espec-
tadors a tot el món. Aquest
muntatge serà el segon que
Cirque du Soleil deixarà
descansar. Que no aniqui-
lar. L’anterior ha estat Sal-
timbanco, un dels seus pri-
mers treballs, que tornarà
a la carretera el 2008,
avançava fa un parell de
mesos Moré a Barcelona.

El risc de reposar un es-
pectacle, nou anys des-
prés, ja s’ha vist recom-
pensat. Les expectatives
d’ocupacions són òpti-
mes. El Cirque du Soleil ja
sap que el primer especta-
cle que es programa en una
ciutat és el que més es re-
corda. Costa explicar-lo a
qui no l’ha vist mai. «Es
defineix pel que no és»,
exemplifica Moré. El se-
gon cop que un espectador
va a veure un títol del Cir-
que el compara amb l’an-
terior. És en la tercera visi-
ta en què s’acaba de con-
cebre «el denominador co-
mú» de la companyia. El
Cirque du Soleil, fidel al
seu concepte de nou circ,
ha revolucionat la discipli-
na incorporant vestuari,
il·luminació, música i un
cert punt de dramatúrgia a
l’espectacularitat del més
difícil encara.

Els artistes, en aquest
sentit, procedeixen de cir-
cuits diferents dels habi-
tuals. A més de les escoles
de circ i les famílies d’ar-
tistes de llarga tradició nò-
mada, també es fitxen gim-
nastes que han estat a l’elit
i que tot just s’han retirat.
Tot el que mou el Cirque
du Soleil és monstruós.
Xifres? Tres dels artistes
pertanyen al repartiment
original i han representat
l’obra més de 3.000 cops
els últims 12 anys. S’utilit-
zen 200 vestits, 300 pa-
rells de sabates, 100 perru-
ques i 22 màscares d’o-
cells vells.

El somni d’un bufó amb ulls de circ
L’espectacle «Alegría», que parteix del somni d’un bufó reial, aplega 53 artistes de 14 països diferents

� El Cirque du Soleil torna a Barcelona
amb Alegría, el muntatge amb què es van
presentar a Catalunya el 1998. L’obra par-
teix del somni d’un bufó reial, Fleur, un

� El jove ros que fa la vertical a la
foto de dalt mira a terra. No es cre-
guin que està equilibrant el cos
amb la mirada. És que calcula els
segons que porta en aquesta postu-
ra. Als peus de les barres fixes hi ha
el seu rellotge, de canell ample,
amb un cronòmetre desafiador. La
seva màgia és rutina. Escalfar, en-
trenar-se i actuar. Aquest és un or-
dre en què només varia l’horari, en
funció de si actuen a Barcelona,
París o Londres. Com més tard si-
gui l’actuació, més llarga serà la
nit. Els assajos comencen a quarts
de quatre a Barcelona. A Londres,

J.B. / Barcelona

� Barcelona i el Cirque du
Soleil són dos atractius
que casen molt bé per a les
agències de viatges.
Aquesta és una explicació
perquè més de la meitat
dels espectadors de la
companyia a Barcelona si-
guin de fora de la ciutat. El
percentatge puja a sis de
cada deu quan les sessions
són els caps de setmana.
L’elevat nombre de públic
vingut del País Valencià
va fer que la companyia es
plantegés incorporar Va-
lència al seu mapa de la gi-
ra europea.

Un bon nombre dels es-
pectadors vinguts d’arreu
del Principat ho fan també
a cop d’autocar: Tarrago-
na, Lleida i Girona. En
aquest cas, segons ha po-
gut saber l’organització,
són les associacions cultu-
rals les que compren ses-
sions per a grups i concre-
ten el viatge amb transport
públic. Una altra dada re-
llevant, tot i que cada cop
més residual, és contem-
plar les matrícules dels
cotxes que aparquen als
llocs reservats per al pú-
blic. La unificació de les
matrícules fa difícil la
quantificació per territo-
ris. El Cirque du Soleil
acostuma a realitzar en-
questes de la satisfacció
dels seus espectadors.
L’única dada personal que
se li demana és inscriure el
seu codi postal. A través
d’aquesta xifra s’identifi-
ca on resideix. Aquesta és
una dada més fiable que la
compra a El Corte Inglés o
a través de les oficines
bancàries. La companyia, i
en concret Alegría, ofereix
un espectacle visual com-
pletat amb trapezis sincro-
nitzats, power tracks,
dansa de foc, manipulació
i contorsionisme, equili-
brisme, barres russes i
aèries, i desafiament de la
gravetat.

personatge geperut amb nas de ganxo que
tot i semblar divertit, és gelós, mesquí i
irritable. Es projecta a l’escenari allò que
enveja del món de la fantasia. Aquest mi-
ratge va enamorar el públic barceloní. Ara

eren a les dotze. També disminueix
l’assaig el dia de sessió doble d’es-
pectacle. També hi ha temps per al
descans. Però és només en el curt
període de trasllat de la vela d’una
ciutat a una altra. L’equip de logís-
tica calcula que calen onze dies en-
tre la darrera i la primera funció.
Tres dies d’aquests són per recupe-
rar el to. Els altres vuit, de descans.

Són cossos que aguanten tot i,
prou àgils, per reduir al mínim les
possibles lesions. Per si de cas, a la
vela d’assaig hi ha un servei de fi-
sioteràpia obert totes les hores. Els
cossos atrofiats de múscul, d’una

pretenen repetir el repte, en el que és la gi-
ra de comiat europea. Els 53 artistes, de 14
països, posen a escena aquelles escenes de
poesia llegides amb l’espectacularitat del
circ, i amb una banda sonora que encara es

bellesa escultòrica, se saluden
amistosament. Hi ha una compa-
nyonia difícil d’imaginar en una
multinacional de l’espectacle com
aquesta. La poesia i l’emoció que
el Cirque du Soleil ha impregnat al
nou circ traspassa els artistes. El
centenar de persones, que es bellu-
guen ciutat rere ciutat, compartei-
xen una sintonia afable. El menja-
dor és el punt de trobada. Potser
per això els fogons, amb menjars
per a totes les cultures i amb varie-
tat de plats continus, és on es cuina,
a foc lent, aquesta fórmula de con-
vertir la rutina en màgia.

recorda. En els últims anys, el Cirque ha
ampliat el nombre de places on fa tem-
porada. A Barcelona, encara, més del
50% correspon a espectadors de fora de la
ciutat.

La major
part dels
espectadors
de Barcelona
són de fora
de la ciutat

Màgia i rutina

Dos instants d’assajos, a l’escenari i a la vela d’escalfament, i un cuiner a la seva taula, ahir al migdia. / J. RAMOS


