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De firaires,
coreògrafs

belgues i polítics
irlandesos

SANTI FONDEVILA

● Focus i el Lliure, amunt. És ben
clar que cadascú parla de la fira se-
gons com li ha anat. I es veu que el
Teatre Lliure, tot i els problemes de
la crisi, ha batut el seu rècord d’es-
pectadors durant l’any passat. No
ens queda més que felicitar-los.
Com al Grup Focus, que malgrat tot
segueix produint com ningú en
aquest país (inclosa l’Espanya de
Vox) i que assegura que l’últim tri-
mestre del 2013 va conjurar la dava-
llada d’espectadores i d’ingressos.
Sense que això vulgui dir que hagin
recuperat tots els que tenien abans,
sí que indica un canvi de tendència.
La qüestió, esclar, és que hi ha altres
firaires que no poden estar gaire
contents. Els professionals de les
arts escèniques viuen situacions lí-
mit i la precarietat laboral és cada
cop més increïble. Només queda el
voluntarisme. Però això hauria de
ser cosa de joves.

●La casa de Maurice Béjart. Ni es
commemora cap data significativa
ni hi ha cap novetat noticiable, però
de pas per Brussel·les vam conèixer
la casa d’un dels coreògrafs més
prestigiosos del segle XX i un artis-
ta genial. No es cap mansió, sinó un
edifici antic al darrere de la Gran
Place amb escales estretes i bigues
de fusta, cairats d’aquells que tenen
història, i on una notable exposició
recorda el geni. En un extrem de la
sala hi ha una llibreria amb els lli-
bres del coreògraf. Entre ells, un de
María Casares, l’actriu espanyola
crescuda a França, i el que ell va es-
criure: Le ballet des mots. I en un
moment ens sembla que Béjart fa
uns passos per sobre la tarima del
terra, però es la noia encarregada de
la fundació que diu que ha de tancar.

●Si l’Alcorà és sagrat, la Bíblia
també. Sense arribar a demanar la
mort dels artistes, la branca cristia-
na evangelista del Partit Democrà-
tic Unionista, fundat fa més de qua-
ranta anys per Ian Paisley, ha acon-
seguit la suspensió de l’obra La Bí-
blia: la paraula de Déu completa
(abreujada), de la companyia Redu-
ced Shakespeare, a la població
nord-irlandesa de Newtownabbey,
al nord de Belfast, perquè la consi-
derava blasfema i irreverent. Esclar
que en aquest indret irlandès, on
domina el Partit Democràtic Uni-
onista, van prohibir fins i tot la
pel·lícula dels Monty Python La vi-
da de Brian. A l’obra sembla que
s’ataquen dogmes tan forts com si
Moisès s’assemblava a Charlton
Heston o si Adam tenia melic. Real-
ment intolerable.

El traspunt

CIRC

El circ català planta
cara als parlamentaris

El sector del circ català va expres-
sar ahir la seva disconformitat
amb la proposició de llei Catalunya
lliure d’animals de circ. El text le-
gal preveu la prohibició d’especta-
cles circences amb animals.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. La falta de diàleg és
una de les objeccions que el circ ca-
talà posa a la proposició de llei Ca-
talunya lliure d’animals de circ que
van presentar al Parlament els re-
presentants de CiU, ERC, PSC, ICV
i la CUP el 29 d’octubre del 2013,
atenent una proposta de l’associa-
ció animalista Libera! “Demanem
als polítics que ens escoltin. Ens po-
sem a la seva disposició per fer una
regulació”, va explicar ahir Rafael
Arencón, portaveu del Grup de De-
fensa del Circ amb Animals, durant
un acte celebrat al Col·legi de Peri-
odistes en què el sector del circ va
donar una imatge d’unitat. “Volem
una llei amb paràmetres elevats per
garantir el benestar dels animals”,
va afegir Arencón.

“El circ desperta i perd la por que
ha tingut per expressar-se”, va dir
Marcel Barrera, cap de redacció de
la revista Zirkòlika. De moment han
elaborat “un document de treball
que aplega artistes, empresaris i afi-
cionats” amb la voluntat de mostrar
“el malestar, la inquietud i el re-
buig” davant la proposició de llei.
Genís Matabosch, director del Fes-

tival Internacional del Circ Ciutat
de Figueres, va criticar els grups
parlamentaris perquè “no han fet
una proposta de regulació sinó de
prohibició”, que pretén “amputar
una part essencial del circ”. “El circ
va néixer al segle XVIII com un es-
pectacle eqüestre per enaltir la be-
llesa del cavall”, va recordar Mata-
bosch. Albert Fort, representant de
l’Associació de Professionals de
Circ de Catalunya, va qüestionar el
redactat del projecte legislatiu per-
què “criminalitza” el circ.

“Una persecució injusta”
Segons Matabosch es produeix un
greuge comparatiu. “A Figueres es
fa un torneig medieval amb cavalls,
i una Cavalcada de Reis en què tam-
bé hi ha dromedaris. També hi ha
animals a la publicitat, al cinema, i a
les desfilades de la Guàrdia Urbana,
i espectacles amb animals al zoolò-
gic, als parcs temàtics i als hotels de
la costa”, va detallar.

“No preveig que no es dialogui.
Estic segur que la situació canvia-
rà”, va dir Fort. De moment el sec-
tor del circ està establint contactes
amb els representants dels cinc
grups parlamentaris. De tota mane-
ra, el redactat encara pot tenir mo-
dificacions en la tramitació parla-
mentària, perquè no tots els partits
polítics coincideixen al 100%. Per
exemple, ICV i el PSC defensen la
prohibició d’espectacles de circ
amb animals salvatges, però sí que

els permetrien amb animals do-
mèstics, com ara gossos i cavalls.
ERC, en canvi, no hi fa distinci-
ons, tot i que a Barcelona l’orde-
nança municipal del 2003 im-
pulsada per Jordi Portabella sí
que diferència entre domèstics
i salvatges.

“Nosaltres som els primers a
denunciar els maltractaments als
animals. Per això volem crear
una associació, una estructura
més sòlida que aixoplugui de ma-
nera jurídica els animals, sobre-
tot per defensar el seu benestar”,
va assegurar Matabosch.e

Un espectacle de circ amb cavalls al Festival
Internacional del Circ de Figueres. ROBIN TOWNSEND / EFE

Una proposició de llei preveu la prohibició
dels espectacles de circ amb animals

El Museu del Disseny obrirà al desembre
ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. El Museu del Disseny
obrirà les portes al desembre amb
quatre exposicions permanents de-
dicades al disseny gràfic, el disseny
industrial, la indumentària i les arts
aplicades. A l’equipament de la pla-
ça de les Glòries de Barcelona s’hi
exposaran més de 1.900 peces. Les
exposicions, diu Pilar Vélez, la direc-
tora del museu, representen una lec-
tura “lliure i flexible” de les més de
70.000 peces que estan traslladant
des del Museu de les Arts Decorati-
ves, el Museu de Ceràmica, el Museu
Tèxtil i d’Indumentària i el Gabinet
de les Arts Gràfiques. Ja han arribat
3.000 objectes a les àmplies sales de
reserves del museu, ubicat al Dis-
seny Hub, i s’aniran portant les al-
tres 67.000 fins a finals del 2015. El
projecte de la museografia està pres-
supostat en 2,9 milions d’euros.

Una mostra serà Del món al mu-
seu. Disseny de producte, patrimo-
ni cultural. Una altra es titularà Ex-
traordinàries! Col·leccions d’arts de-
coratives i d’arts d’autor (segles III-

XX). Les altres dues seran El cos
vestit. Siluetes i moda (1550-2014)
i El disseny gràfic: d’ofici a professió.
Cadascuna ocuparà una planta de
l’edifici. Tindran una durada de
cinc anys, tret de la de disseny grà-
fic, que es renovarà després de tres
anys. El discurs que les aglutina es-
tà basat a mostrar l’evolució de les

arts decoratives fins a les arts
aplicades d’autor, com la joieria
i el disseny industrial, en què la
recerca plàstica i l’experimenta-
ció juguen un paper primordial.
El disseny, segons Vélez, “fa de
frontissa entre el passat, el pre-
sent i el futur i és un element re-
presentatiu de la ciutat de Barce-
lona”. La museografia, va afegir
Vélez, serà “lliure” i en “renova-
ció constant”.

El museu compta amb una su-
perfície d’exposicions de 5.000
metres quadrats. La primera ex-
posició temporal obrirà el febrer
del 2015. Estarà comissariada pel
“paradissenyador” Óscar Guaya-
bero. Titulada provisionalment
Disseny per viure, farà una mira-
da crítica a l’aportació del dis-
seny al món actual. A més de les
exposicions, Vélez va destacar les
tasques d’investigació i recerca
que es desenvoluparan al centre
de documentació del museu.
Es posarà en funcionament a
l’abril i compta amb un fons de
22.000 documents.e

Dues tècniques
del Museu del
Disseny
guardant una
butaca
Butterfly a les
sales de
reserves.
CRISTINA CALDERER

ARTS APLICADES

Proposta
El sector
del circ vol
una llei que
garanteixi
el benestar
dels animals


