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Jordi Jané El pla integral presentat pel conseller de
Cultura pot significar un gran salt endavant
en la normalització del circ a Catalunya

Pla integral de circ

C
om han recollit àmplia-
ment els mèdia, diven-
dres passat el conseller
de Cultura, Joan Manu-
el Tresserras, va pre-

sentar un ambiciós Pla Integral
de Suport al Circ. És el primer cop
que el nostre govern es decideix a
considerar aquesta art escènica al
mateix nivell que el teatre, la
dansa o la música i a intentar si-
tuar-la en un pla d’igualtat quali-
tativa respecte al circ de països
com França, Bèlgica, Alemanya o
el Quebec. El precedent immedi-
at de l’acció del conseller Tresser-
ras és la proposició no de llei de re-
coneixement del circ, aconsegui-
da després de múltiples
entrevistes dels professionals del
sector amb tots els grups polítics
de l’arc parlamentari català
d’ençà de 1997. La proposició no
de llei (Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya, 12.7.2005),
reconeix el circ com a art escèni-
ca i es compromet a protegir, fo-
mentar i difondre les activitats
circenses a Catalunya i a consen-
suar les polítiques culturals ne-
cessàries per aconseguir aquest
objectiu.

El Pla Integral de Suport al Circ
–del qual es perfilaran detalls i es
definiran partides pressupostàri-
es i calendaris d’implementació
aquest 2007– s’ha elaborat i con-
sensuat amb l’Associació de Pro-
fessionals de Circ de Catalunya
(APCC). Recull les diverses pro-
blemàtiques dels circs de carrer,
carpa i sala, i estructura accions
en aspectes clau com la formació,
els espais d’assaig, les normatives
per exhibir circ en bones condici-
ons, el projecte Ciutats Amigues
del Circ (Volt de pista 5.5.06), el
compromís dels equipaments pú-

Bet Miralta (Escarlata Circus) a ‘Llenties i Marabú’ (2005), un espectacle de profunda intimitat ■ TJERK VAN DER MEULEN

blics per programar circ regular-
ment i la viabilitat d’un circ esta-
ble a Barcelona.

Com s’ha denunciat reiterada-
ment des d’aquesta pàgina i ha
evidenciat de manera espectacu-
lar la recent crisi del Circ Cric, els
complicats tràmits legals i buro-
cràtics a què s’han d’enfrontar
tant les carpes de circ catalanes
(Raluy, Cric, Americano) com la
vintena d’empreses no radicades
al país però que hi operen regu-
larment són entrebancs que molt

sovint van en detriment de la via-
bilitat dels espectacles. És per
això que el pla integral inclou
també un protocol per a les gires
de circs amb vela, amb l’objectiu
d’acordar els drets i deures dels
municipis i les empreses de circ.
Ajuntaments i empresaris es po-
dran adherir a aquest protocol
mitjançant la signatura d’un for-
mulari de compromís formal.

Aquest pla integral
(http://premsa.gencat.net, but-
lletí 30.3.07) inclou aspectes ar-

tístics, tècnics, legals, logístics i
deontològics, i involucra artistes,
directors, empresaris, tècnics,
gestors culturals, programadors i
docents. L’objectiu és aconseguir
que el nostre públic gaudeixi d’es-
pectacles circenses creatius, in-
novadors i de la més alta qualitat
artística i cultural. Però, enllà de
les bones intencions, és evident
que el departament de Cultura hi
haurà d’abocar determinació, te-
nacitat, pressupost i capacitat
operativa i de diàleg.

L’objectiu és que el
públic gaudeixi
d’espectacles
circenses de la més
alta qualitat artística
i cultural

Quadern de teatre

Constància i convicció
@ La nostra gent de circ s’ha
hagut d’avesar a refiar-se només
del propi esforç per superar les li-
mitacions de tota mena que em-
marquen el dia a dia de la seva
creació artística. La fosca nit del
circ català s’havia il·luminat entre
1981 i 1982 amb el pas d’una es-
trella fugaç anomenada Circ Cric.
Després d’aquell fulgor auspiciat
per Xavier Fàbregas des del Ser-
vei de Teatre de la Generalitat, el
Cric va fer un crac empresarial,
però aquell fulgor havia propiciat
ja una obstinada generació d’ar-
tistes que han aconseguit crear
un nou públic i traspassar l’em-
penta, la il·lusió i la profunda con-
vicció en el seu art a les generaci-

ons de circaires que avui comen-
cen a prendre el relleu. Va ser
gent com els Germans Poltrona,
Kirman, Boni & Caroli, Circ Peri-
llós, Desastrosus Circus, Isona
Dodero, Marceline & Silvestre,
Marco & Polo, els Galindos o el re-
novat Cric, artistes que han actu-
at i guanyat premis en prestigio-
sos festivals i circuits internacio-
nals, però que han estat molt poc
valorats a Catalunya. És un sector
que (salvant una puntual esclafa-
da d’ous contra els finestrals del
departament de Cultura fa uns
dotze anys) ha assumit estoica-
ment la ignorància sistemàtica de
les nostres institucions amb res-
ponsabilitat cultural i s’ha estimat

més fer feina que fer soroll. El
Cric acaba de deixar al carrer una
trentena de persones: un col·lec-
tiu menys nombrós de treballa-
dors de qualsevol altre ram hau-
ria anat a manifestar-se a la plaça
de Sant Jaume. No ho han fet, i
quan s’hi van instal·lar els desa-
llotjats de La Makabra va ser per
oferir generosament el seu art a
vianants i polítics d’una i altra
banda de la plaça. És aquest ca-
ràcter positiu i una sorprenent ca-
pacitat d’organització i de diàleg
el que ha fet possible que els cir-
caires catalans hagin aconseguit
aquest Pla Integral. A ells, l’enho-
rabona més cordial. I al conseller,
decisió i fermesa.Una reunió de l’APCC amb el conseller Tresserras ■ PERE VIRGILI




