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l públic encara gau-
deix de la variada i ge-
ogràficament diversi-
ficada oferta circense
d’aquestes festes: des

del musical Oníricus a l’Ateneu
de Nou Barris fins a l’humorís-
tic Capgirat de la Vela de Vila-
nova, l’Ícari del Circ Ozó a Vic i
el Carrer-Ó del Circ Petit a Pine-
da de Mar, passant pel Teatre
Nacional amb el Rococó bana-
nas dels Excèntrics, el Circ
aquàtic del Circkid a la Monu-
mental i l’Homenatge al Circ
Olympia dels Raluy (foto petita
de dalt: Niedzela Raluy, de Jesús
Atienza).

Enguany, els festivals han
estat generosos. Al gener arren-
cava el segon Pallassòdrom a
Vila-seca, modest però amb la vo-
cació renovadora que no té el
Festival de Pallassos de Cornellà.
A l’abril, Castellar del Vallès feia
la sisena edició de la Setmana
del Pallasso. Tant el Ple de Riure
(el Masnou) com el Curtcirkit
(Montgat) i l’1, 2, 3 del Pallasso
(Tiana) han donat la talla. La
Fira de Circ de la Bisbal ha pro-
gramat amb més lògica que al-
tres anys. La Vela de Vilanova ha
presentat els Festivalets de Pri-
mavera i de Tardor, Trapezi ha
continuat programant diversitat
i qualitat, i el Grec ha millorat la
Nit de Circ i ha presentat el Tra-
ces des 7 doigts de la main al
Mercat. A més d’A won woman
show de Laura Herts, el Tempo-
rada Alta ha presentat les estre-
nes a Catalunya d’I clown di Fe-
llini (I Colombaioni), Setembre
(Res de Res) i Devoris causa (Es-
carlata Circus), una coproducció
del festival.

En el pla institucional, l’Icub
de l’Ajuntament de Barcelona i
el departament de Cultura de la
Generalitat han complert els La suspensió de cabells de l’acròbata i ballarina mexicana Ingrid Marín a ‘Oníricus’ ■ MANEL SALA ‘ULLS’

compromisos amb l’Associació
de Professionals de Circ
(APCC). L’Ajuntament l’ha en-
certada amb la programació de
circ a la Mercè i la nova ubicació
al castell de Montjuïc. La inaugu-
ració a primers d’estiu de la
carpa provisional del centre
d’assaig i entrenament La Cen-
tral del Circ mentre duren les
obres a l’espai definitiu al Fòrum
s’ha fet gràcies a l’entesa entre
Ajuntament, Generalitat i
APCC.

Per la seva banda, i gràcies a
la capacitat de diàleg del conse-
ller Joan Manuel Tresserras i el
seu equip, al març es va presen-
tar el pla integral de circ, que ha
comportat que es posessin im-
mediatament en marxa la cam-
panya Ciutats Amigues del Circ
i el Protocol entre empreses de
circ i ajuntaments. Els fruits
del pla integral de circ són a
mitjà i llarg termini. Per això
mateix, les reunions trimes-
trals que mantenen l’APCC i el
departament de Cultura mitjan-
çant la comissió de seguiment
del pla integral han de garantir
tant el desplegament del pla
com els pressupostos necessa-
ris per implementar-ne les líni-
es d’acció previstes (formació,
exhibició, difusió i marcs fiscal
i laboral).

Segons les meves informaci-
ons, el flamant Consell de les
Arts ha d’assumir, entre d’al-
tres, aspectes del circ tan espe-
cífics com ara el Premi Nacional
de circ dins els de Cultura, una
part de la formació circense i
d’altres que s’hauran de discu-
tir. Futur immediat? La Genera-
litat té el compromís de desen-
volupar el pla integral de circ i el
sector no vol sentir a parlar
d’arguments dissuasoris de ca-
ràcter econòmic. ■

Volt de pista

@ Densitat. El 2008 ha
estat un any mogut. Hem
vist bon circ d’aquí i d’im-
portació, els festivals han
funcionat, s’ha començat a
aplicar el pla integral de
circ, s’ha presentat el nou
Circ Ozó, ha començat a fer
servei La Central del Circ al
Fòrum, onze Ciutats Ami-
gues del Circ han iniciat el
seu periple de quatre anys,
s’han atorgat tres Aplaudi-
ments FAD Sebastià Gasch
a la sala AlmaZen, Claret
Clown i Circo de la Sombra
i el Premi Nacional de circ
a l’amazona catalana Pauli-

na Schumann, s’ha emès el
primer anunci genèric ins-
titucional de circ i els re-
sums anuals dels mitjans
de comunicació han consi-
derat el circ com un valor
cultural a l’alça. Tenim una
variada programació nada-
lenca i l’any ha acabat amb
la tan esperada composi-
ció del Consell de les Arts,
que ha de gestionar també
aspectes decisius d’aques-
ta art escènica. En el saldo
negatiu, els problemes que
el Raluy i altres circs han
tingut amb la negativa de
l’empresa Fecsa Endesa a

subministrar corrent elèc-
tric als circs que itineraven
per Tarragona i el dol per
la mort de Josep Maria So-
cías Humbert, motor de la
Fundació Olympia, que té
l’objectiu de recuperar un
circ estable per a la ciutat
Barcelona.

@ Espectacles. El Soleil ens
ha visitat amb Cavalia i Qui-
dam, Georg Hartmann i Cao
Wei han dut Shaolin & Wu
Dang: la otra cara de la
China al Tívoli, Stardust Cir-
cus International i Anexa
han portat el ¡Piratas, Pira-
tes! del Circ Nacional Xinès
a la Devesa de Girona,
Genís Matabosch ha fet el
Gay Circus a Barcelona i en
els festivals internacionals
s’han fet estrenes catala-
nes. D’octubre a desembre,
el Cric ha fet temporada
amb l’espectacle Circ Cric al
Parc Natural del Montseny i

ha presentat set sessions
del Cabaret Coluche amb
gent tan interessant com
Els Excèntrics, La Tal + Le-
andre, Los Dos Los, Alba
Sarraute, Albert Pla i Marcel
Gros. A més del Coluche,
s’han engegat i/o consoli-
dat cabarets paracircenses
com el Cabaret Cabrón (Al-
maZen) i el del col·lectiu
mataroní Cronopis. En un
altre ordre de coses, el
Circo di Venezia dels Rossi-
Deros ha fet amb èxit la gira
catalana, i l’Americano dels
Faggioni i altres propostes
han continuat fent gira pel

país. Cal destacar la gran
importància de la formació
circense a l’IES Narcís Mon-
turiol de Figueres, que dóna
perles com l’espectacle
(Des) astres Tours presentat
al maig.

@ En preparació. Entre d’al-
tres iniciatives, s’està treba-
llant Circ-que-o, un projecte
de cooperació lligat al pro-
grama europeu Interreg,
mitjançant el qual Catalu-
nya, Aragó i la regió Migdia-
Pirineus podran crear una
xarxa de formació, creació i
difusió circenses.


