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El Fòrum ja té veí estable.
Els artistes de circ, que
fins ara s’havien instal·lat
provisionalment a un en-
velat van estrenar ahir un
dels antics aparcaments
del Fòrum, on es va situar
l’exposició Habitar el
món, el 2004. Quan el van
veure per primer cop els
artistes el van batejar de
“gruta”. Ahir es va revelar
com un espai pensat per
a l’entrenament, la crea-
ció, i la posada a punt dels
espectacles de circ. L’en-
tusiasme del president
de l’Associació de Profes-
sionals de Circ de Catalu-
nya (APCC), Josep Antoni
Hernández, Joselito, es
corresponia amb el de
l’alcalde, Jordi Hereu, i
amb el del delegat de cul-
tura, Jordi Martí. Ara es
podrà veure el potencial
dels equipaments de
fàbriques de creació: l’es-
poleta per considerar
Barcelona capital cultural
europea. La Central, en
pocs dies tindrà un nou
veí: el Museu Blau.

La gerent de l’APCC
Marta Borreguero comen-
ta satisfeta que, en aquest
equipament municipal, es
podrà tancar el cercle: Des
de crear l’espectacle de
circ fins a dissenyar un pla
de gestió i permetre totes
les provatures abans que
la peça s’estreni oficial-
ment. Un dels espais dóna

l’opció de fer presenta-
cions per a un màxim de
140 persones (60 d’elles
dretes), amb disseny de
llum i escenografia previs-
ta. Això no serà fins d’aquí
a uns mesos, perquè ara al-
gunes de sales encara te-
nen molta reverberació.
L’APCC, que gestiona
l’equipament amb
400.000 euros de pressu-
post anual (150.000 mu-
nicipals, 50.000 provi-
nents de programes euro-
peus, 50.000 més de re-
cursos propis i encara es-
peren que els aprovin els

150.000 al Conca), triarà
quins són els projectes que
podran gaudir de les qua-
tre sales d’assaig. Estan
oberts a altres disciplines
artístiques, al lloguer de la
sala per part de companyi-
es estables i, fins i tot, a
acollir residències inter-
nacionals. Llueix la sala
d’entrenament. Els arqui-
tectes Marta Lorenzo i Xa-
vier Ruscalleda han equi-
pat l’espai a partir de les
propostes dels artistes, ja
que no hi ha un centre a
Europa comparable.

Jordi Martí celebrava

obrir la Central del Circ,
que omple un buit impres-
cindible per potenciar
aquesta disciplina amb
tradició a la ciutat, però
molt marginada els últims
anys. L’Ajuntament de-
mostra que el polèmic tan-
cament de La Makabra el
2006 s’ha resolt amb un
equipament municipal
que el substitueix millorat
i amb un gran potencial.
Però Martí ja reconeixia
altres mancances com ara
la necessitat de recuperar
un espai per a l’exhibició
dels espectacles de circ es-

tables a Barcelona. I Jordi
Hereu confiava que, amb
el temps, també es norma-
litzi la formació i es puguin
cursar els estudis supe-
riors del circ a Catalunya. 

La Central del Circ
compta amb un company
a Granollers, el futur equi-
pament de la Roca Um-
bert. Aquest espai, que
vol vincular el circ amb la
dansa a través de la col·la-
boració amb el Mercat de
les Flors haurà de trobar
com encaixar amb la Cen-
tral del Circ, confirmen
fonts de la Generalitat. ■
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La Central del Circ va arrencar ahir com a primera fàbrica de creació entre
l’entusiasme dels acròbates i el repte de ser un centre de referència europeu

La Central del Circ, és un espai pensat per a l’entrenament, la creació i la posada a punt dels espectacles de circ. ■ JUANMA RAMOS

Cal confirmar els
150.000 euros
que ha d’aportar
el Conca dels
400.000 de
pressupost

El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, impul-
sarà una llei per reordenar
l’estructura del departa-
ment, amb l’objectiu d’evi-
tar duplicitats i modernit-
zar organismes que han
quedat “envellits”. Un dels

fruits d’aquesta reforma
de la gestió cultural públi-
ca serà la finestreta única
per “simplificar” el procés
de subvencions. Mascarell
va explicar ahir el seu pro-
grama de govern en un di-
nar del cicle Tribuna Ate-
neu, que ell mateix havia
contribuït a crear com a vi-
cepresident de l’entitat. El

seu president, Oriol Bohi-
gas, es va acomiadar ahir;
l’Ateneu celebra avui elec-
cions per renovar la junta.

“No em preocupa la re-
ducció del 10% del pressu-
post si sé on seré el 2021”,
va afirmar Mascarell, que
assegura que en el termini
d’un any haurà completat
una de les seves prioritats,

la definició d’un gran
acord estratègic que mar-
qui l’horitzó cultural del
país a mitjà termini. Mas-
carell vol que Cultura asso-
leixi el 2% del pressupost
de la Generalitat (ara és
del 0,8%), però creu que
això pot trigar encara uns
deu anys. També va anun-
ciar la creació de dos nous
grups de treball per orde-
nar les col·leccions foto-
gràfiques i els fons artís-
tics no públics del país.
Mascarell diu que respon-
drà “d’aquí a uns dies” la
proposta d’Hereu de co-
brir les retallades de Cul-
tura amb deu milions. ■
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Mascarell renovarà el
departament per llei

Mascarell i Bohigas, ahir. L’arquitecte es va acomiadar de
l’Ateneu Barcelonès, que avui celebra eleccions ■ QUIM PUIG


