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La gala dels premis Zirkò-
lika va tenir un tendre re-
cord de Carlos Raluy, en-
tusiasta i col·laborador
dels premis, que va morir
fa poques setmanes a punt
d’engegar temporada a
Barcelona. A la festa del
circ d’ahir a la nit, a la ma-
teixa carpa dels Raluy, va
destacar Pepa Plana i Noël
Olivè amb el seu especta-
cle Veus que no veus ( ahir
estrenaven temporada a

l’escenari Brossa fins al 6
de gener). Van rebre el
premi com a millor espec-
tacle de circ. Veus que no
veus, de la companyia Pe-
pa Plana, recupera les
clàssiques entrades dels
pallassos de pista però
amb una lúcida mirada fe-
menina.També van rebre
premi al millor espectacle
de circ de carrer Ino, d’Ino
Kollektiv, “per la força de
les seves acrobàcies, el seu
suggeridor treball col·lec-
tiu i també perquè trenca
els estereotips de gènere”.
El Circ Teatre Rosa Raluy
va rebre el premi al millor
espectacle de circ de carpa
per Vekante. 

L’altre gran premiat de

la nit va ser Escargots, de
Toti Toronell i Pere Hosta.
Si fa alguns dies es va
anunciar que havien rebut
el premi del públic, el jurat
els va distingir amb un
premi especial “per la
compenetració de la pare-
lla i per haver creat un uni-
vers absurd i saber portar-
lo també a les xarxes so-
cials”.

La resta de guanyadors
dels X Premis Zirkòlika
han reconegut els equili-
bris sobre taulons d’Ovvio,
de Kolektiv Lapso Cirk (es-
pectacle de circ de sala),
Carpa Revolució (iniciati-
va per a la projecció del
circ), Nom Provisional
(companyia emergent),

Circ Perillós (trajectòria) i
Maiol Pruna i Francesco
Germini (número de circ).

Els premis estan orga-
nitzats per la revista de
circ Zirkòlikai amb la col-
laboració de la Generalitat
de Catalunya, l’Ajunta-
ment i la Diputació de Bar-

celona. Enguany, s’ha re-
tornat als orígens dels pre-
mis, promovent-ne l’as-
pecte social i de divulgació
i s’ha descartat el seu cos-
tat competitiu amb pre-
mis amb dret a premis en
metàl·lic (com els 20.000
euros que la Fundació An-

tigues Caixes Catalanes i
el BBVA donaven per valor
d’una gira al millor espec-
tacle). Només el premi a la
projecció del circ, concedit
per l’Associació de Profes-
sionals del Circ a Catalu-
nya (APCC), està recone-
gut amb 1.000 euros. ■

J.B.
BARCELONA

Pallasses amb premi
als Zirkòlika del 2019
Pepa Plana, Ino
Kollektiv i Rosa
Raluy, entre les
premiades ahir

Pepa Plana, en una imatge de fa alguns mesos, a Barcelona ■ JUANMA RAMOS

Per si algú encara no s’ha-
via tret la bena dels ulls, els
nens nord-americans van
deixar clar el 1990 que els
temps havien canviat. Se-
gons un estudi sociològic,
Super Mario era el seu per-
sonatge de ficció preferit.
Game over, Mickey Mou-
se. Els videojocs havien
imposat unes noves regles
i no els esperava res les se-
güents dècades que els de-
bilités. Tot el contrari: el
fenomen ha anat en aug-
ment. Avui un 60% dels
europeus en són usuaris
entusiastes, i compte amb
la mitjana d’edat: 36 anys.

Amb el mateix fervor,
però, es criminalitzen. De
tòpics i de prejudicis a l’en-
torn dels videojocs n’hi ha
tants que només per sen-
tir el plaer de veure’ls es-
micolats un darrere l’altre
paga la pena visitar l’expo-
sició que presenta el
CCCB: Gameplay. La cul-
tura del videojoc (fins al 3
de maig). Que és una mos-
tra per jugar, sí, i aquest
serà el principal reclam

del públic més jove (i el no
tan jove, si ens creiem els
36 anys de mitjana) que
no acostuma a posar els
peus en els museus. Però
també és una mostra que
“va més enllà de l’entrete-
niment”, avisen els seus
comissaris, Óliver Pérez
Latorre i Jérôme Nguyen.

Per sort, alguns debats
ja s’han superat. “Evident-

ment que els videojocs són
art”, van assegurar rotun-
dament el 2012 els res-
ponsables del Moma de
Nova York per justificar
que havien adquirit l’em-
blemàtic Tetris, entre d’al-
tres jocs històrics que han
fet el salt de les màquines
recreatives i de les conso-
les domèstiques als telè-
fons mòbils. Si el Moma

diu que el mític Pong, el
primer videojoc de mas-
ses, va ser culturalment
tan revolucionari com Les
senyoretes d’Avinyó de Pi-
casso, tothom a callar.

Tot i la seva pròpia idio-
sincràsia, els videojocs “no
són un món cultural en-
capsulat”, sosté el tàndem
de comissaris del CCCB.
L’exposició juga fort amb

les connexions amb les al-
tres arts. El còmic, la lite-
ratura fantàstica i de cièn-
cia-ficció o el cinema,
“d’influències bidireccio-
nals”. Inclòs el cinema
mut, amb clares ressonàn-
cies còmiques amb els vi-
deojocs de plataformes.

Tot va començar el 1952
A la mainada (i no tan mai-
nada) li sorprendrà desco-
brir que el videojoc més
primigeni el va inventar
un estudiant de Cambrid-
ge el 1952. Era un rudi-
mentari tres en ratlla que
no presagiava la sofistica-
ció a la qual arribaria el
mitjà. Sofisticació tecno-
lògica, de disseny i de dis-
cursos. A aquí és on vol
anar a parar l’exposició: a
les idees que difonen els vi-
deojocs. “Cada videojoc és
una forma de veure el
món”, prediquen els co-
missaris. I no per a tots
preval la llei del més fort.
Violència i videojoc no són
germans. Al CCCB s’han
reunit treballs alternati-
us, aliens a la indústria,
que propaguen discursos
antibel·licistes. Septem-

ber 12th ens porta a una
ciutat de l’Orient Mitjà en
què disparar míssils con-
tra terroristes té l’efecte
contrari: matar-los genera
la seva reproducció des-
controlada.

Tampoc tots els video-
jocs repliquen models tes-
tosterònics masclistes. A
Life is strange les hero-
ïnes són dues dones que
s’estimen. Sísif és un altre
cas dissident amb els pa-
trons neoliberals capita-
listes amb què ens pensem
que estan tallats tots
aquests productes lúdics
virtuals. L’esperit compe-
titiu i el fracàs com a con-
cepte prohibit hi queden
del tot anul·lats perquè el
jugador sempre perd.

“El videojoc és un llen-
guatge i una eina, ras i
curt”, i pot jugar a favor o
en contra del sistema he-
gemònic. Inclús ens pot
ajudar a ser més humans.
Virtual perfusionist s’uti-
litza com a entrenament
en operacions de cor. I
Lands of fog promou la so-
cialització lúdica dels nens
autistes. Jugar no és mai
innocent. ■

Una exposició al CCCB convida a deixar de criminalitzar aquests productes
d’entreteniment virtual amb peces antibel·licistes, antimasclistes i pro drets socials

Maria Palau
BARCELONA

El videojoc és un art

A l’exposició del CCCB hi ha 28 punts de joc ■ QUIM PUIG
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