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L’efervescent sector del circ ja ne-
gocia amb la conselleria de Cultura
el nou pla integral 2012-2015. La
creació d’un circuit, d’un espai es-
table d’exhibició i d’uns estudis re-
glats són els seus principals reptes.

LAURA SERRA

BARCELONA. Quan el conseller Jo-
an Manuel Tresserras va aprovar el
primer pla integral del circ el 2008 el
sector va qualificar el moment
d’“històric”. Per primera vegada el
circ tenia entitat pròpia en les ins-
titucions. Arribar fins allà va ser to-
ta una gesta, resultat de la pressió de
l’Associació de Professionals del
Circ (APCC) creada el 2004 i, sobre-
tot, de la plantada del Circ Cric de
Tortell Poltrona l’any 2007. Ahir es
va presentar el primer Anuari del
Circ 2011, editat per la revista Zirko-
lika, que deixa palesa l’expansió que
ha viscut aquesta art escènica sobre-
tot en els últims cinc anys. L’aprova-
ció del pla integral i l’obertura de La
Central del Circ –des del 2008 en
una seu provisional i des d’aquesta
primavera a la seu definitiva al Fò-
rum– han estat passos claus.

Malgrat l’optimisme, i en vistes
d’un 2012 que es preveu magre –en
què “s’anul·len les contractacions”
i hi haurà “una selecció natural dar-

ELS PREMIS DE CIRC DE ‘ZIRKÒLIKA’ REUNEIXEN EL SECTOR
Ahir al vespre es van entregar a la carpa del Circ Raluy els Premis de Circ de Catalunya, que organitza

la revista Zirkòlika. Els guardonats de l’ed ició passada, com Pepa Plana, van protagonitzar una gala
amb 700 espectadors. SCOTT CHASSEROTT

ARTS ESCÈNIQUES

El circ demana més pista
El sector planteja un nou pla integral, que tingui pressupost propi i primi l’exhibició

Els premis de circ 2011
● Espectacle de circ de sala
Capas, de la Companyia Eia. Una
producció acrobàtica del CAER.
● Espectacle de circ de carrer
René y Sanbasilio, el duo d’equili-
bri i arobàcia dels A plom i Vol.
● Espectacle de circ de carpa
Generacions, del Circ Raluy.
● Espectacle de circ còmic
Grimègies, de Tortell Poltrona.
● Posada en escena
Circ Teatre Modern, de Benet Jo-
fre i Johnny Torres.
● Música original
Maiurta, de Los Galindos.
● Director
Ricardo Gallardo, director del 15è
Circ d’Hivern del 2010.
● Número de circ
La bàscula dels Balagans, compa-
nyia d’acròbates que van protago-
nitzar també el 15è Circ d’Hivern.
● Iniciativa per a la projecció
del circ
És per al col·lectiu Cronopis de
Mataró.
● Artista novell
Per a les germanes Kimberley i Ji-
llian (de 13 i 11 anys), que fan acro-
bàcies aèries al Circ Raluy.

Resultat de la Nit de Circ

● A la gala fas el comiat de Catalu-
nya abans de marxar al Canadà, al
gran Cirque du Soleil.
Marxo el dia 2 de gener. Hi vaig anar
per primer cop el febrer passat. Em
van seduir amb un projecte molt bo-
nic, molt femení, amb la possibilitat
de crear un espectacle nou i amb la
llibertat de proposar. I a l’octubre hi
vaig anar una setmana per comen-
çar a treballar les entrades de les pa-
llasses: jo i la canadenca Nathalie
Claude.
● Et canviarà molt la manera de
treballar?
Hi ha una disciplina d’assaig, classes
de dansa, de maquillatge, d’anglès...
És tornar a tenir vint anys i temps
per formar-te amb mestres. No és
només aprendre i assajar, també és
crear una complicitat de família en-
tre els 50 artistes de pista i 500 per-
sones de gira.
● Què és el que et fa més il·lusió?
Crearunespectacleambelsseusmit-
jans. Si somio que arribo amb un he-
licòpter, la seva pregunta seria: “De
quin color?” Tot és possible. Serà la
primera vegada que treballo en circ,
isaberquecadanithedeseduir2.000
espectadors és un exercici que fa ver-
tigen però que vull aprendre.

“Seduir cada nit 2.000
persones és un exercici
que vull aprendre”

3 preguntes a Pepa Plana
PALLASSA. SE’N VA AL CIRQUE DU SOLEIL

winiana”, segons l’artista Adrian
Schvarzstein–, l’APCC està treba-
llant colze a colze amb les adminis-
tracions per signar a principis d’any
el nou pla integral del circ 2012-
2015. El conseller Mascarell presi-
deix les reunions executives, amb
membres de l’ICIC, de Promoció
Cultural, de l’Ajuntament de Barce-
lona i representants del sector.

El primer pla ve tenir conseqüèn-
cies netament positives, com el fet
que el CoNCA obrís línies de subven-

Ferran Madico torna a
la direcció del CAER
Avui el consorci que gestiona el
Centre d’Arts Escèniques de Reus
hauria d’anunciar el nom del nou
director artístic del CAER. Tot
apunta que serà el reusenc Ferran
Madico, que ja ho va ser en l’etapa
2005-2008. L’anunci ja s’havia de
fer al novembre, però es va enca-
llar per la necessitat de buscar un
gerent que complementés l’equip
directiu, nom que també s’anunci-
arà avui. Queda pendent el direc-
tor de la Fira Trapezi, que hauria
de sortir d’un concurs públic con-
vocat fa dos mesos, tot i que és pro-
bable que acabi penjant del CAER.

ció específiques per al circ (al qual ha
destinat 270.000 euros d’ajuts per a
17 projectes el 2011) i l’obertura de La
Central. També es va començar a tre-
ballar en l’oficialització dels estudis
de circ. Però no han fructificat ni el
projecte de les Ciutats Amigues del
Circ ni la residència estable de La Ve-
la de Vilanova, actualment en stand-
by després d’una inversió d’uns
50.000 euros. El pla anava acompa-
nyat d’una inversió econòmica de
2,44 milions d’euros per al 2008, pe-
rò no preveia un finançament espe-
cífic per desplegar-lo.

Una vela estable
Aquestes mancances són les que
l’APCC vol que es corregeixin en el
nou pla integral, segons el seu vice-
president, Lluc Armengol: que vagi
acompanyat d’un pressupost propi;
que es valori concertar la gestió de
La Vela; que es creï un mòdul de FP
d’Animació de Circ i, sobretot, que
la Generalitat treballi per incloure
en tots els contractes-programa
dels teatres públics un percentatge
d’exhibició de circ. Un dels debats
del sector és si és necessari un es-
pai exclusiu per a aquesta art, a l’es-
til del madrileny Circo Price. Per ara
l’Ajuntament està estudiant si és vi-
able convertir l’anterior seu de La
Central en una vela estable.e


