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Barcelona i el circ
1.EL GRAN DEUTE

Ho he denunciat sovint en
aquestes pàgines: en tot
Barcelona no hi ha un espai
que reuneixi les condicions
per plantar-hi una carpa de
circ ni cap edifici on encabir-
hi una pista de 13 metres i
amb prou altura per a les
acrobàcies aèries. Als Volt de
Pista del 3-3-00 i del 2-11-01 ja
vaig documentar el trist paper
que l’Ajuntament ha tingut
envers la cultura circense
d’ençà que el 1947 va
autoritzar l’enderrocament
d’aquell gran equipament que
era el Circ Olympia, un paper
que es va tornar d’estrassa
quan, anys després, va impedir
que Pere Balañà i Lluís Coma
Cros edifiquessin al Paral·lel el
que hauria pogut ser el circ
estable més gran i més ben
equipat d’Europa.

El de Barcelona amb el circ
és un deute històric que com
més temps passa més
vergonyós resulta. Superat el
porciolisme, Sant Jaume
banda mar tampoc s’ha
distingit precisament pel desig de dotar la ciutat
d’un equipament circense digne. Desaprofitada la
rodona oportunitat de Les Arenes, semblava que
l’esplanada del Fòrum hauria pogut ser un espai
possible, però en aquell mar de ciment no s’hi
poden clavar piquetes, elements imprescindibles
per ancorar les carpes (el Circo Americano va haver
de lligar els vents als camions de gran tonatge que
envoltaven la vela). Per tot plegat, resulta com a
mínim sorprenent que, a la roda de premsa del
Circus Ronaldo, el director del Grec declarés que no
pensa programar-hi més circ si s’ha de trobar amb
tantes dificultats urbanisticoburocràtiques. He dit
“sorprenent” per no usar un adjectiu més dur per
més ajustat als fets, ja que les dificultats patides
per l’equip de Borja Sitjà deriven del mateix
Ajuntament. I em consta que els representants del
circ holandès van haver de fer fins a quatre
sol·licituds per a quatre indrets diferents –totes
denegades, tret de l’última, la de la plaça de Joan
Corominas–. L’estiu passat, la carpa de Monti & Cia.
va patir tota mena d’entrebancs administratius en
la seva gira pels barris barcelonins amb Grottesco. La
capital de Catalunya és així.

2.EQUIPAMENT PENDENT

A Barcelona s’han enllestit grans equipaments
com el Nacional, el Lliure i l’Auditori; s’ha reformat
el Palau de la Música, s’ha ressuscitat el Liceu i ara
el Mercat de les Flors es pensa dedicar a la dansa
(també s’havia parlat d’una presència circense, però
sembla que el més calent és a l’aigüera). Barcelona
necessita algun terreny adequat per plantar carpes
i un edifici estable per a exhibició i assaig, tant per
a les companyies estrangeres com per al creixent
nombre de companyies de la ciutat. Seria lògic que,
com amb els equipaments citats, el projecte fos
assumit com a mínim per la Generalitat i el
consistori, però aquest hi hauria de manifestar
algun interès i liderar la idea –dic jo.

Mentrestant, però, la vida no s’atura. Com que
l’Ateneu Popular de Nou Barris ja no dóna per a
més, des de fa un cert temps molts artistes i
companyies professionals (Àticus, Lorrojo, Gingers,
Res de Res & Blanc, La Cònica Lacònica, Circus
Tànger, etc., etc.) treballen o han treballat en
antigues naus industrials del Poble Nou com ara La

Escocesa o l’illa formada pels carrers Tànger, Àvila,
Sancho de Àvila i Àlaba.

3.22 @ I LA MACABRA

La superfície de l’illa citada l’ocupen dos blocs de
pisos, un torrador de cafè, uns magatzems de

transports i algunes naus en desús, actualment
ocupades per un col·lectiu d’unes quaranta
persones (La Macabra, nom conservat d’una
ocupació anterior), que hi viuen i hi duen a terme
un ambiciós projecte artístic multidisciplinari amb
programacions de circ, dansa, música, teatre i
cabaret. Hi ha sales d’assaig obertes a la ciutat, un
espai per a acrobàcies aèries i trapezis baixos, un
gran taller sala d’exposicions per a artistes plàstics,
un taller de vestuari i un skate park construït amb
material reciclat on un munt de joves i adolescents
xalen i es relacionen. Al recinte hi ha unes quantes
caravanes, aparcades sota arbres centenaris.

La Macabra va començar a perillar en el moment
que una promotora (Larig) va presentar el seu
projecte en el marc del pla de millora urbana del
22@. El projecte Larig va sortir a exposició pública
l’1 de març, quan ja feia un cert temps que dos
estudiants francesos d’arquitectura, Raphaël
Turrents i Xabi Eliçagaray, havien connectat amb La

Macabra després de molts contactes pel Poble Nou a
la recerca d’una realitat artisticosocial en què
articular el seu projecte de final de carrera. Un cop
examinat el projecte de la promotora i havent
aconseguit el suport de l’Associació de Veïns,
Turrents i Eliçagaray hi van presentar una
al·legació en forma de contraprojecte (l’Illa Oberta)
que, com el de Larig, s’adequa als requisits de 22@
pel que fa a superfícies de zona verda, habitatges,
equipaments i àrees productives. Entre tots dos
projectes hi ha, però, diferències de caràcter
urbanístic, ecològic i social que els fa radicalment
diferents. L’illa actual s’havia urbanitzat abans del
Pla Cerdà sobre una extensió de camps de conreu, i
les naus industrials s’hi van arrenglerar seguint el
traçat dels canals de rec i conservant l’orientació al
sud. Mentre que Turrents i Eliçagaray preserven els
arbres centenaris, la morfologia arquitectònica i
l’orientació solar existents, el projecte Larig preveu
edificis productius que, construïts al cantó sud de
l’illa (c/ Sancho de Ávila), enfosquiran els habitatges
existents al cantó nord (c/ Tànger) i el projectat
passadís de zona verda. Arquitectònicament, el
projecte Eliçagaray–Turrents s’harmonitza amb
l’entorn tradicional, mentre que el de Larig no el té
en compte. Bo i així, el ple de l’Ajuntament del
passat 15 de juliol va aprovar el projecte Larig sense
ni tan sols esmentar l’al·legació presentada. A
diferència de can Ricart, aquí el patrimoni en
qüestió no és arquitectònic, sinó històric, artístic,
social i vegetal. El projecte artístic i urbanístic de La
Macabra té el suport de l’Associació de Professionals
de Circ de Catalunya, l’Asociación de Malabaristas
de Madrid, l’Associació de Veïns de Can Felipa, 500
firmes de ciutadans, i li comencen a arribar
adhesions d’altres col·lectius artístics. Per a més
informació: xabsmail@yahoo.com

A La Macabra hi ha un potencial circense
considerable i la postura del col·lectiu que l’ocupa
no és d’enfrontament sinó de diàleg: Manuela,
l’argentina que lidera el projecte, declara que estan
disposats a negociar un altre emplaçament si arriba
l’hora de marxar. Per la seva banda, és sabut que el
regidor de Cultura, Ferran Mascarell, ha manifestat
moltes vegades el seu interès pel circ. Segurament,
doncs, el diàleg i el futur són possibles. I, en el
millor dels casos, aquest afer podria donar idees al
consistori per projectar un circ estable en algun
altre indret del Poble Nou, tot respectant-ne la
història i la fesomia.

A Barcelona resulta més fàcil plantar la carpa del Soleil que no les del Cric, Monti & Cia. o Ronaldo
CIRCUS RONALDO

▼
Barcelona necessita
terrenys adequats per
plantar carpes i un edifici
estable per a exhibició i
assaig

L’afer de La Macabra podria
donar idees al consistori per
projectar un circ estable en
algun altre indret del Poble
Nou, tot respectant-ne la
història i la fesomia
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