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Si hi ha una certesa és que
els premis Zirkòlika són el
termòmetre que confir-
ma, des de fa cinc anys, la
bona salut del circ a Cata-
lunya. I el jurat d’aquests
premis va valorar ahir a la
nit que el millor especta-
cles de l’any és L’incert,
una peça molt recent es-
trenada aquest mateix
novembre. El muntatge
també ha rebut la distin-
ció a la millor direcció. Per
primer cop aquest any,
amb el suport del BBVA,
es dota el primer premi
amb 14.000 euros a comp-
te de quatre funcions. A la
gala, que es van entregar a
la pista del circ Raluy des-
prés d’una gala protago-
nitzada pels guanyadors

de l’any passat, es va voler
mostrar el consens del circ
contemporani i tradicio-
nal contra la prohibició a
Catalunya de l’ús d’ani-
mals al circ. Sí que defen-
sen una estricta regulació
sobre un projecte de llei
que es discutirà a partir de
demà al Parlament.

Els Zirkòlika també han
premiat Rhum (millor es-
pectacle de pallassos) que

comencen funcions
aquest vespre al Lliure de
Gràcia. Amb els premis,
arrenca la temporada na-
dalenca de circ, en què
Teatre Lliure, Mercat de
les Flors i Ateneu de Nou
Barris proposen peces per
a tots els públics.

El palmarès es comple-
ta amb Violeta (col·lectiu
La persiana) millor espec-
tacle de carrer i música
original. Millor obra en pis-
ta (els Raluy s’han des-
marcat de presentar-se
com a candidats) Bemoll
sostingut del Circ Cric.
Juana Beltrán (millor nú-
mero de circ);Hotel Iocan-
di (millor companyia no-
vell); LaCrica (millor ini-
ciativa per a la projecció
del circ), i Chicken Legz
d’Animal Religion (millor
posada en escena). ■

El jurat dels premis de circ destaca l’homenatge a Monti, ‘Rhum’, com a millor
espectacle de pallassos, que avui mateix arrenca temporada al Lliure de Gràcia

El Zirkòlika per a ‘L’incert’
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Un detall de la gala ‘Nit de Circ’, ahir, a la pista del circ Raluy ■ JOSEP LOSADA

El ‘Chicken Legz’
d’Animal
Religion,
premiats per ser
la millor posada
en escena


