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30 NOU9 EL 9 ESTIU EL

Sant Bartomeu del Grau

Esther Rovira

Catalunya tindrà a partir 
del mes de desembre un 
nou circ que ha nascut a 
Sant Bartomeu del Grau. 
Es tracta del Circ Ozó, que 
ja fa dos anys que treballa 
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La presentació pública de 
Circ Ozó coincideix amb el 
trentè aniversari de la crea-
ció de la que fins ara havia 
estat l’única companyia 
estable de circ a la comarca. 
Era l’any 1978 quan Joan 
Grau, Carles Pujols i Fina 
Solà (més tard s’hi incorpo-
raria Montse Aguilar) van 
crear Circ Sèmola, pionera 
a Catalunya en la professi-
onalització d’aquest sector 
de l’espectacle. Circ Sèmo-
la va funcionar amb aquest 
nom durant 10 anys, fins al 
1988, quan va derivar cap 
al teatre. Ja amb el nom de 
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Sèmola Teatre, també es con-
vertiria en una de les princi-
pals companyies professio-

nals d’Osona i de Catalunya, 
fins la mort de Joan Grau en 
accident de trànsit, ara fa 

Estètica en verd i blanc, que trenca la tradició
Sant Bartomeu del Grau Enrico Tomba, Ricard Panadès 
i Oleh Mihal (d’esquerra a dreta, a la foto) han escollit el 
color verd en diferents tonalitats per a la seva carpa i per 

als seus camions, trencant així l’estètica habitual dels circs 
que normalment utilitzen el blau, el vermell i el blanc. La 
intenció és que la gent reconegui el Circ Ozó per ser un circ 
innovador i diferent dels altres. 

Sant Bartomeu del Grau ha viscut el 
moment màgic de veure aixecar per 
primera vegada la carpa d’un nou circ. 
Aquí és on ha nascut Circ Ozó,  fruit de 

la il·lusió de tres socis, i que després 
de dos anys de feina està preparant 
la seva sortida de gira per Catalunya. 
Les arts del circ recuperen de mica en 

mica la presència en una comarca on 
havien tingut un precedent destacat, 
el Circ Sèmola, creat l’any 1978, i que 
va donar lloc a un grup de teatre. 

cle d’aquest nou circ serà Pla-
neta Zó, que començarà els 
assajos ara que ja hi ha la car-
pa i que farà una gira de 10 
mesos per Catalunya. Durant 
aquest temps, visitaran cada 
setmana una ciutat catalana 
de més de 20.000 habitants, 
arribant a un total de 30 ciu-
tats per any. Un cop acabada 
la gira tornaran dos mesos 
a Sant Bartomeu del Grau 
per renovar el material i per 
preparar l’espectacle de l’any 
següent: “Així podrem agrair 
al poble les facilitats que 
ens han posat, i aquests dos 
mesos els cedirem la carpa 
del circ perquè hi facin acti-
vitats de la festa major”, diu 
Panadès. També faran una 
preestrena a Sant Bartomeu 
abans de l’estrena absoluta 
del circ que es farà en una 
ciutat gran de Catalunya 
perquè tingui més impacte 
mediàtic, tot i que encara no 
s’ha tancat l’acord definitiu 
amb cap. 

Els tres socis són residents 
al Vallès Oriental, però van 
venir a Sant Bartomeu per 
la disponibilitat de terrenys 
que hi havia. Amb ells han 
portat 24 persones més entre 
artistes, muntadors, tècnics 
de so i músics, i aquí han fet 
néixer un nou circ català que 
podrà rebre 600 persones de 
públic. 

El Circ Ozó aixeca carpa a Sant Bartomeu
Sortiran de gira amb un espectacle contemporani, i els mesos de descans, la carpa s’utilitzarà per a activitats del poble

en uns terrenys cedits per 
l’Ajuntament per elaborar 
tota l’estructura, i que ara 
ja ha pogut aixecar la carpa. 
Aquest acte és de caire sim-
bòlic perquè encara falten 
l’escenari i la grada però 
per a Ricard Panadès, un 
dels tres socis del circ, és un 
moment molt emotiu perquè 

“ja pots veure bona part de la 
feina que has fet”. 

El Circ Ozó neix de la 
il·lusió de tres amics, Enrico 
Tomba, Oleh Mihal i Ricard 
Panadès, que porten més de 
30 anys en el món del circ i 
que ara volien tenir-ne un 
de propi. La seva intenció és 
fer espectacles de circ con-

temporani on es mostrin les 
actuacions de manera més 
global: “Hi haurà acrobàcies, 
trapezistes, pallassos i mala-
bars, però volem que es vegi 
una imatge de conjunt del 
circ des que s’entra fins que 
se surt i no només actuaci-
ons aïllades”, explica Ricard 
Panadès. El primer especta-

Un grup de 
Moià sorgit del 
trapezi intenta 
consolidar-se 
Moià Les arts del circ, i en 
concret el trapezi, són l’ori-
gen de Versió n. 13, espec-
tacle que divendres passat 
es presentava a Moià, i que 
representa el primer pas cap 
a la consolidació d’una nova 
companyia professional. Cinc 
joves actors i actrius, sorgits 
d’un taller de trapezi de 
l’Ateneu La Pólvora (vegeu 
EL 9 NOU del 14 d’agost) 
són els impulsors d’aquesta 
iniciativa, sota la direcció de 
Sílvia Martín. “Tot i això, no 
som una companyia de circ 
circ”, precisa la directora, 
que també ha estat la profes-
sora dels actors. El trapezi, 
en el seu cas, és un element 
més per practicar un teatre 
del gest, que també beu de la 
dansa. 

El Circ Sèmola, l’únic precedent
L’única companyia estable de circ d’Osona va donar lloc a un grup de teatre

Els membres de Circ Sèmola, en una imatge de 1988, quan van passar al teatre

tres anys. 
Circ Sèmola es definia 

com una companyia carac-
teritzada per l’humor i 
la paròdia del propi llen-
guatge del circ. “La ràpida 
adquisició de la pantomima 
i la música”, tal com expli-
caven en un dels seus fulls 
de promoció, els havia per-
mès d’oferir “espectacles 
divertits i amens”. Aquests 
van ser Últim espectacle, 
Hop, Gournac i Trànsit, que 
es van representar tant en 
carpes com a l’aire lliure. 
Números tècnics i exercicis 
de clown eren tractats en 
clau de paròdia. La influèn-
cia del circ va ser evident 
en els seus posteriors pas-
sos teatrals. 


