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ARTS ESCÈNIQUES

El circ ja té casa al Fòrum

Ahir es va inaugurar al Fòrum la
primera fàbrica de creació que es
dedicarà al circ. Jordi Hereu va dir
que feia “justícia” a una reclama-
ció històrica. La Central del Circ,
però, no té el pressupost assegurat.

xò m’hi quedaria”– i va afirmar que
la inauguració de La Central del
Circ era un “acte de justícia” envers
un sector que l’Ajuntament vol con-
vertir en buc insigne de les arts es-
cèniques. El delegat de Cultura, Jor-
di Martí, va acceptar que el circ,
malgrat la seva tradició a Barcelona,
ha estat marginat, i ara que se li ha
començat a donar presència a la ciu-
tat (a les festes de la Mercè, al Grec
i al Mercat de les Flors) requeria un
espai propi. Martí va posar deures al
seu successor: “Al circ li falta un es-
pai d’exhibició estable. Ja hem co-
mençat a pensar com fer-ho, mal-
grat que el moment és una mica
complicat econòmicament”, va dir.

Josep Antoni Hernández Joseli-
to, president de l’APCC, –“l’associ-
ació cultural més crítica i exigent de
la ciutat”, va reconèixer Martí– li va

agafar la paraula i, abans dels
molts agraïments, ja li va avançar
que el circ necessita una escola de
formació superior a Catalunya,
“perquè els artistes estan mar-
xant a fora”, i també millors cir-
cuits de difusió de les producci-
ons de circ.

El pressupost, un enigma
Malgrat que ahir ja hi havia mala-
baristes, acròbates i equilibristes,
La Central del Circ hi traslladarà
l’activitat de mica en mica i l’am-
pliarà gradualment: oferiran sa-
les de creació a preus reduïts, do-
blaran la convocatòria d’ajudes
per a companyies en residència,
continuaran les activitats de for-
mació i potenciaran el contacte
amb companyies i centres estran-
gers. Ara bé, la gerent de La Cen-
tral del Circ, Marta Borreguero,
va plantejar un gran dubte: “No
sabem quina serà la implicació de
la Generalitat el 2011, no ho sa-
brem fins al maig, i això ens posa
en una situació inestable, amb
una estructura com la nostra”, va
dir. El pressupost del 2011 ascen-
deix a 400.000 euros (100.000
més que l’any passat), dels quals
150.000 són de l’Ajuntament de
Barcelona; 50.000, de projectes
europeus; 50.000 més, de recur-
sos propis, i esperen una subven-
ció de 150.000 euros del Consell
Nacional de la Cultura i les Arts
–l’APCC s’ha sumat a la manifes-
tació contra les retallades.

De moment, el circ ja té una
nova carcassa que caldrà om-
plir. Divendres, l’alcalde conti-
nuarà les inauguracions de fà-
briques de creació a La Seca, el
futur Brossa Espai Escènic al
Born.e

LAURA SERRA
BARCELONA. Sota la placa fotovol-
taica del desèrtic Fòrum de les Cul-
tures, en un recinte que va servir
d’espai d’exposició el 2004 i que ha-
via quedat inutilitzat, ahir es va in-
augurar la primera fàbrica de crea-
ció municipal, La Central del Circ,
un centre de 3.500 m2 que gestiona-
rà l’Associació de Professionals del
Circ de Catalunya (APCC). El sector
ha batallat durant anys per aconse-
guir un sostre estable –s’han passat
dos anys i mig en una carpa petita i
precària a 400 metres d’aquí– i ahir
la felicitat dels artistes era evident.

La Central no serà un nou espai
d’exhibició escènica. Com totes les
fàbriques de creació, serà la cuina
del circ, l’espai en què els artistes
podran entrenar, crear espectacles
i, fins i tot, fer tasques de gestió per
poder vendre els muntatges a tea-
tres i fires. De fora, la façana del cen-
tre imita els colors d’una carpa de
circ, però de dins manté la imatge
inhòspita i fabril original, perquè
s’han prioritzat la funcionalitat i les
necessitats tècniques del circ per
davant de l’estètica. Els arquitectes
de l’obra, que ha costat 4 milions
d’euros, han pres de referent les es-
coles de circ franceses, però fins i tot
així han hagut de buscar innovaci-
ons tècniques perquè no hi ha nor-
matives legals de circ, un art que tra-
dicionalment ha estat itinerant. La
Central és ara un centre especialit-
zat en circ únic a Espanya i un dels
pioners d’Europa.

Els altres deures pendents
L’alcalde Jordi Hereu va repartir
encaixades a la trentena d’artistes
que ja entrenaven –amb comentaris
sobre la seva flexibilitat: “Si jo fes ai-

La façana de La Central del Circ, sota les plaques fotovoltaiques
del Fòrum, recorda els colors de les carpes itinerants. XXM_ARQUITECTURA

La Central del Circ obre sense saber quin serà l’ajut del CoNCA

Una trentena d’artistes de circ ja assajaven ahir al matí a la sala
d’entrenament de la primera nova fàbrica de creació. ROSA COLELL

Els grecs no coneixi-
en aquesta paraula. És

cosa de romans. En antropologia
s’usa el terme per referir-se a la su-
ma total integrada dels trets de con-
ducta adquirits i que caracteritzen
els membres d’una societat. “Cultu-
ra és l’aprofitament social del conei-
xement”, diu l’escriptor Gabriel
García Márquez.

La cultura gastronòmica, la mo-
da com a cultura, els viatges cultu-
rals, cultura esportiva, cultura dels
after hours, la cultura de l’avorri-
ment. Confusió.

De tant fer-la servir, la paraula
agafa altres accepcions. Què carai és
la cultura d’empresa? El relativisme
porta cap a la confusió aprimant
qualsevol frontera i estenent el gris
entre el blanc i el negre. Tot és gris.
Tot és cultura. Confusió.

Sembla que tot el que té a veure
amb el comportament humà es po-
sa sota el paraigua de la cultura.

I els hàbits? I les costums? I les
tradicions? “Formen part de la cul-
tura del poble”, ruc.

El món de la cultura? Els profes-
sionals de la cultura. El museu que
recull totes les molt estimades ram-
poines del cantant Raphael a Lina-
res és cultura? És millor el museu
Raphael que un altre d’art contem-
porani “que és el que es porta ara”.
Però on es la cultura? On acaba i on
comença la cultura? Els enterra-
ments formen part de la cultura
d’una societat, però cada enterra-
ment és un acte de cultura? Els ce-
mentiris són espais culturals. És
que la nova diva de la galàxia Lady
Gaga és quelcom més que una can-
tant llesta en un món de borregos?
Cultura pop. Cultura rap. Cultura
del llamàntol. I aleshores la cultu-
ra popular què es?

El folklore, ruc
I l’alta cultura és aquella inacces-

sible als plebeus? Mickey Mouse
forma part del món de la cultura?
Cultura viària. Cultura mediambi-
ental. Cultura de l’oci.

Element sufix que significa cul-
tiu. És això! Res més. Silvicultura,
puericultura, agricultura, apicultu-
ra, canicultura, vinicultura, canari-
cultura. Sericicultura, praticultura,
horticultura, floricultura, aqüicul-
tura, piscicultura, oleïcultura, por-
cicultura, citricultura. Ja ho veuen,
el triomf d’un sufix convertit en
protagonista indiscutible.

Quanta contracultura! Quanta
confusió!e

EL TRASPUNT

Què és
el que volem dir

quan diem
‘cultura’?

SANTI FONDEVILA NADAL

Què es la cultura?
72.900.000 resultats a
Google. Confusió.
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