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Los atentados de París y la réplica francesa bombardeando 
hicieron subir los valores de las empresas que fabrican armas, 
comenzando por la primera del mundo, la americana Lockhe-
ed, y siguiendo por la británica BAE Systems. 

USA y Rusia controlan el 60 por ciento de este comercio, se-
guidos por Gran Bretaña, Francia, Alemania… y España, que 
está entre las diez primeras potencias exportadoras. Nues-
tros mejores clientes son Australia y Arabia Saudí (donde us-
ted puede vender un misil, pero no enseñar un crucifijo). Tam-
bién vendemos miles de pistolas cada año a Estados Unidos 
(por si no tuvieran bastantes). 

Con Zapatero, adalid de la paz, se triplicó la venta, ha de-
nunciado Gervasio Sánchez. Y con Rajoy supongo que sigue 
la tendencia.  

Hemos vendido armas a Sadam Hussein, a Gadafi y a cual-
quier déspota que pague. Es la hipocresía de Europa: llora a víc-
timas que quizá ha ayudado a matar.

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO

Vender y llorar
@Collgilaber t

MONTSE PLANA 

- Els que treballem al món del 
circ som uns grans afortunats... 
 
- Per què? 
 - Tenim el poder d’aturar el 
temps, de tornar a tot el món 
immortal per uns moments i 
que la gent s’oblidi dels proble-
mes i la quotidianitat de cada 
dia. Durant una hora, tot para i 
es converteix en un passar-ho 
bé i riure, el nostre primer ob-
jectiu. De fet, comptem l’èxit 
de l’espectacle per les vegades 
que hem sentit riure el públic. 

 
- Es valora prou la vostra 
feina? 
- Sóc molt optimista i et diria 
que sí, però la veritat és que 
normalment quan a algú li co-
mentes que et dediques al circ, 
la primera imatge que es fa no 
és el suficientment neta. Enca-
ra es pensa amb els animals, pe-
rò des del sector s’està treba-
llant perquè el circ sigui vist 
com una feina digna. 

 
- Encara hi ha prejudicis... 
- Sí. Costa que la gent s’adoni 
que darrere hi ha uns professi-
onals molt preparats, i no no-
més amb l’artística, sinó també 
en la gestió. En el nostre cas, la 
part visible del que fem és un 
percentatge molt petit de les 
hores que realment hi dedi-
quem. 

 
- Enguany Passabarret com-
pleix 20 anys. En quin mo-
ment es troba la companyia? 
- En una situació de maduresa 
força interessant. Tenim una 

edat i un rodatge que fa que es-
tiguem preparats per a qualse-
vol cosa, sense pors. 
 
- Com va començar tot? 
- D’una manera molt informal, 
sense cap mena de pretensió. 
Érem un grup d’amics que ens 
agradava el circ, uns fanàtics 
dels malabars. Per a nosaltres 
tot això era un joc. 

 
- Quin tipus de circ volíeu rei-
vindicar en aquell moment? 
- No crec que penséssim en rei-
vindicar res, sinó en passar-
nos-ho bé. Va ser per casualitat 
que ens vam trobar convidats a 
mostrar el que fèiem en públic. 

 
- Quines dificultats us heu 
trobat al llarg d’aquests 20 
anys? 

- Moltes, i la majoria d’elles vin-
culades amb aquesta desconei-
xença que existeix entorn del 
circ. És per això que creiem que 
per una de les coses que hem de 
lluitar és per la divulgació del 
circ i la creació de mercat.  

 
- De fet, recentment la circo-
teca ha estat premiada com a 
millor iniciativa per la projec-

ció del circ 2015 per part dels 
Premis de Circ de Catalunya, 
organitzats per la revista es-
pecialitzada Zirkòlika.   
- Sí. Un premi d’aquestes carac-
terístiques ens ajuda a tirar en-
davant, és un copet a l’esquena 
molt interessant.  
 
- Com ho heu rebut? 
- Amb molta il·lusió perquè a 
vegades es treballa molt i costa 
que es reconegui la feina, so-
bretot aquella que és difícil de 
visualitzar. En aquest sentit, 
des de Passabarret, no única-
ment ens dediquem als espec-
tacles, sinó també a la produc-
ció, la distribució i a la forma-
ció a través de la circoteca. 

 
- Què és el que s’ha de tenir 
per fer circ? 

- Moltes ganes i creure en el 
que es fa. Si estàs convençut 
que serveixes per a això, que ho 
pots fer i ho fas a gust, podràs 
arribar a molta gent. Evident-
ment, després, com més recur-
sos tinguis, millor perquè, al 
cap i a la fi, tot suma. El que sí 
que és necessari és invertir 
moltes hores, dedicació i il·lu-
sió. En aquest món s’ha de pi-
car molta pedra.  

 
- Quan actua, què és el que vol 
transmetre? 
- El que vull és proposar a la 
gent coses i que ells ho agafin 
per on vulguin. Com a pallas-
sos, quan sortim a escena el 
que fem és jugar amb el públic. 
Ni pretenem educar, ni fer 
un discurs. Senzillament pro-
posem.

DÈLIA BATET ■ F U N D A D O R A  D E  C I A .  PA S S A B A R R E T

‘Tenim el poder d’aturar el temps’

❞
Per fer circ s’han de 
tenir moltes ganes, 
estar convençut i creure 
en el que s’està fent

Enguany es complei-
xen 20 anys de la 
companyia vallen-
ca Cia. Passabarret. 
Va ser el 1995 quan 
un grup de joves ar-
tistes de carrer, en-
tre ells Dèlia Batet, 
van decidir posar en 
escena els seus nú-
meros més elabo-
rats, d’on va sorgir el 
seu primer espec-
tacle, ‘Qui te la pe-
la?’. A poc a poc, van 
anar creixent tot ac-
tuant en municipis 
de tot Catalunya.
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Dèlia Batet a la circoteca de la companyia vallenca Cia. Passabarret situada a Valls. FOTO: CEDIDA


