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Un manifest reivindica un
circ estable per a Barcelona

ARTS ESCÈNIQUES 3 INICIATIVA
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GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Artistes i entitats
culturals presenten
el projecte del
futur Olympia

«Ens agradaria
començar el 2008»,
afirma Jaume Mateu,
àlies Tortell Poltrona

S
eixanta anys després del
tancament de l’últim circ
estable de Barcelona, una
comissió formada per qua-

tre fundacions i personalitats del
món de l’espectacle com Jaume Ma-
teu (Tortell Poltrona) van presentar
ahir un manifest que estableix les
bases d’una futura seu fixa per a
aquest art escènic. El manifest, titu-
lat Barcelona necessita un circ estable,
anima la ciutadania a adherir-se a
aquesta iniciativa perquè, segons els
seus promotors, només amb el su-
port de la societat civil serà possible
convèncer les autoritats i les empre-
ses de la necessitat de portar a terme
aquest projecte.

El futur circ estable es diria Olym-
pia, com l’històric circ de la ronda
de Sant Pau, que va tancar el 1947.
«Ens agradaria començar el 2008»,
va dir Mateu durant la lectura del
manifest a la Fundació Joan Brossa.
Tot i el seu optimisme, Mateu va
aclarir que l’acte d’ahir era només
«la guspira d’una possible flama
d’una il.lusió de fa molts anys».

COMISSIÓ GESTORA / Juntament amb
el manifest, ahir també es va presen-
tar la comissió gestora de la futura
Fundació Olympia, que, al seu torn,
haurà de posar en marxa el projecte
de la seu fixa. De moment, la comis-
sió està formada per quatre entitats:
Fundació Joan Brossa, Fundació Joan
Miró, Fundació J. V. Foix i Fundació
Teatre Lliure. Altres institucions, des
del Liceu fins al Barça, han mostrat
interès a participar en la iniciativa.

El recent Pla Integral de Suport al
Circ de Catalunya –consensuat entre
la Generalitat i el sector després de
les queixes sobre el lamentable estat
d’aquest gènere artístic expressades
per Jaume Mateu, del Circ Cric– ja
preveia un estudi sobre la viabilitat

d’una seu fixa per al circ a Barcelo-
na. Els promotors han manifestat la
voluntat que el futur Olympia s’ins-
tal.li en algun lloc de la «Barcelona
històrica», entre la plaça d’Espanya,
la plaça de les Glòries i la Gran Via.
Durant molts anys, el gremi havia
somiat que la plaça de les Arenes po-
gués albergar un circ. En plena
transformació d’aquesta plaça tauri-

na en centre comercial, s’ha de veu-
re si la plaça Monumental podria
acollir el projecte.

Entre els que fa més anys que aca-
ricien la idea hi ha l’exalcalde de
Barcelona, Josep Maria Socias Hum-
bert, que ahir va parlar en nom de la
Fundació Teatre Lliure. «Fa 35 anys,
jo ja pensava que la ciutat necessita-
va un circ, però en aquells moments

de la transició no hi havia les condi-
cions».

La inauguració, a principis
d’aquest any, del Circo Price de Ma-
drid, que dirigeix Joan Montanyès
(el pallasso Monti), ha servit per ac-
celerar el projecte. No obstant, a di-
ferència del Price, l’Olympia no pri-
marà l’arquitectura sinó que co-
mençarà per concebre una progra-

mació de qualitat basada tant en es-
pectacles de companyies catalanes
com en funcions dels principals
circs internacionals. Al principi,
aquest circ podria ser una carpa
temporal per després transformar-se
en una seu fixa de pedra. La manera
d’adherir-se a aquest manifest és en-
v iant un correu e lec t ròn ic a
l’adreça info@circolympia.cat.H

L’ANY ZERO DEL
‘NOU CIRC’

< L’abril de l’any 1977, el pintor
Joan Miró va convocar alguns
amics a la seva festa d’aniversari
a la fundació que porta el seu
nom a Montjuïc. Allà hi havia,
segons recordava ahir Jaume
Mateu (Tortell Poltrona), el poeta
J. V. Foix, Christa Leem, els
Germans Poltrona (el mateix
Mateu i el seu soci, Claret
Papiol), Faquir Kirman i Carles
Santos, entre altres. Va ser un
aniversari dels que no s’obliden,
amb escenes irrepetibles com la
de Mateu entrant a cavall a
l’edifici de la Fundació Miró.
«Aquesta trobada va ser el punt
de partida del nou circ», va
explicar el director i fundador del
Circ Cric.

< El germen del projecte del circ
estable Olympia es pot trobar en
aquella Barcelona de finals dels
anys 70 en què joves actors,
artistes visuals, intel.lectuals i
poetes compartien una mateixa
filosofia de vida. El circ els va
unir a tots i, el 1981, aquesta
sensibilitat es va fer realitat amb
el Circ Cric. L’aventura només
va durar tres anys, però aquest
és l’esperit que vol recuperar
l’Olympia.

LA FITA

ARXIU / GADEA ATIENZA

33 Sala de l’antic circ Olympia, que va programar circ, òpera, sarsuela, teatre, boxa i ballet del 1924 al 1947.
ARXIU / GADEA ATIENZA

33 Joan Brossa i el doctor Soler, en una funció del Circ Cric del 1981.

ARXIU / GADEA ATIENZA

33 Brossa i Joan Miró (quart per l’esquerra), en la funció.


