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“Uncircestable
éssostenible”

Esfanpúblics lacomissiógestorade laFundacióCirc
Olympia iunmanifestperdemanarsuporta lasocietat

Teresa Bruna
BARCELONA

“Som aquí per encendre l’es-
purna que farà viure la
flama, la il·lusió de tenir un
circestableaquíaCatalunya,
que és la nostra identitat”.
Amb aquestes paraules de
Jaume Mateu, Tortell Poltro-
na, començava l’acte convo-
cat per a la lectura pública
del manifest en què es de-
mana suport a la societat ca-
talana per aconseguir que
aquest circ estable “sosteni-
ble i necessari” es faci reali-
tat a Barcelona. Després del
manifest també es va pre-
sentar oficialment la comis-
sió gestora que, a partir del
dia 27, quan “l’equip de go-
vern quedarà format per a
quatre anys,” començarà a
fer moviments. El primer
pas serà constituir la Fun-
dació Circ Olympia, formada
per la Fundació Joan Brossa
–que va acollir l’acte– la Fun-
dació Miró, la Fundació
Josep Vicenç Foix i la Fun-
dació Teatre Lliure.

La lectura es va confiar a
“un personatge neutral”
nascut a Amsterdam, casat
amb una catalana i a punt
d’anar a viure al Brasil. La

neutralitat va filar prim fins
i tot en el sexe: el noi anava
vestit de ballarina amb sa-
bates de punta i tutú, natu-
ralment, sense depilar.

Després de la lectura, Tor-
tell Poltrona va presentar
Josep Maria Socías-Hum-
bert, alcalde de Barcelona a
la Transició, com a l’impul-
sor de la idea. “Fa 35 anys ja
pensava que calia un circ es-
table, però llavors era im-
possible. Ara es donen les
condicions”, va dir Socías,
que va afegir: “A Barcelona
s’han anat fent coses, però el
circ no ha arribat. És neces-
sari i del tot sostenible. I les
coses, quan són una realitat
ciutadana, s’aconsegueixen
en un període curt”.

L’objectiu és tenir-ho en-
llestit el 2008. “És un dels
punts del pla integral propo-
sat per Tresserras. Només
necessitem quatre màstils
per penjar-hi la lona i ja els
tenim”, va dir Poltrona, fent
referència a les fundacions.

La comissió gestora con-
voca la societat per adherir-
se a la iniciativa, a través de
www.circolympia.cat. “Ho
ha de demanar la societat
perquè els estaments polí-
tics ho portin a bon port”. ■

ElComentari
J.M. Hernández Ripoll

La setmana passada
parlava de la resurrec-
ció de la figura del de-

legat de música al departa-
ment de Cultura. Un tema
que em va arribar estant a
milers de quilòmetres de dis-
tància i que no vaig poder
seguir com cal. Però el millor
que tenen els retorns a l’acti-
vitat és el munt de notícies
fresques que t’esperen per
desdoblegar-se com la molla
d’un acordió. La ventada de
rumors que bufen indiquen
que s’especula amb tres
noms per a aquest càrrec
que el secretari de Cultura,
Eduard Voltas, vol recuperar
de les golfes on el va emma-
gatzemar Xavier Marcè en
l’anterior legislatura. Aquests
noms són els de Carles Sala,
actual director d’Acció Cultu-
ral de l’Ajuntament de Barce-
lona; Josep Maria Dutrèn,
responsable de l’àrea de mú-
sica moderna de l’Auditori; i
sorpresa, Albert Reguant, un
periodista sense espai i amb
contactes internacionals.

La terna és un xic enga-
nyosa. Encara no se’ls ha fet
cap proposta formal, però
qui té tots els números és

El procés
Sala. Els motius de l’aposta
comencen per tractar-se
d’un nom consensuat pel
sector i acaben per l’experi-
ència que va demostrar a fi-
nals de l’etapa convergent.
Que a la Generalitat tornarà
a haver un delegat de músi-
ca sembla confirmat. A Eu-
làlia Blanco, encarregada de

l’àrea d’arts visuals de l’ICIC,
ja li han comunicat que en
breu perdrà les competèn-
cies musicals per dedicar-se
només al teatre. Ara només
queda saber el calendari. I
és evident que el canvi no
es durà a terme fins després
de les eleccions. En part,
perquè Sala va arribar a
l’Ajuntament de la mà de
Ferran Mascarell i se sap
que no acaba de trobar-se
còmode des que aquest va
plegar. Segons els resultats
de les urnes, el nomena-
ment està cantat.

Carles Sala té tots
els números per
ser el nou delegat
de música

Vilanova
tambééscirc
Fins a 18 companyies
participen en
l’onzena edició de
Trapezi

Bernat Deltell
VILANOVA I LA GELTRÚ

Un total de 18 companyies
participaran en l’onzena edi-
ció de la fira del circ Trapezi,
que se celebrarà de diven-
dres a diumenge als princi-
pals carrers i places de Vila-
nova i la Geltrú. A diferència
d’edicions anteriors, els or-
ganitzadors han apostat per
mantenir estable el nombre
de grups i artistes convidats,
a canvi d’augmentar les
seves representacions “per
arribar al màxim nombre de
públic”, explica la regidora
de Cultura, Mercè Foradada.

Malabars, acrobàcia,
humor, cabaret i, sobretot,
espectacles al carrer són els
trets identitaris del Trapezi
vilanoví, un certamen que
comparteix marca amb
Reus tot i que des de fa uns
anys mantenen línies d’ac-
tuació diferents. Des de la
capital del Garraf s’ha apos-

tat pels nous firaires, les
companyies autòctones, els
espectacles al carrer i el petit
format. D’aquí que un dels
màxims impulsors del cer-
tamen, Bienve Moya, es
mostri satisfet que aquest
any hi hagi “més espai per a
les companyies catalanes;
any rere any creix el nombre
de grups del país perquè co-
mença a haver-hi un mer-
cat”. En aquest sentit, l’al-
calde, Joan Ignasi Elena, va
anunciar que el govern cata-
là “ha decidit que Vilanova
esdevingui la ciutat on resi-
deixin i es produeixin els es-
pectacles de circ”, d’aquesta
manera “ens situem en el
centre de la creació del nou
circ català”, reconeix.

Cercaviles musicals a
càrrec de les bandes Always
Drinking Marching Band i
els andalusos Cuarteto Ma-
ravilla, cabaret nocturn, la
plaça de la Vila ocupada per
firaries com Antigua i Bar-
buda i el grups d’acrobàcia,
aeris i equilibris provinents
majoritàriament de França,
completen un certamen
que compta amb un pressu-
post de 130.000 euros. ■

Boris Ribas, trapezista, llegeix el manifest a favor d’un circ estable a Barcelona. A la dreta, Tortell Poltrona ■ FUNDACIÓ JOAN BROSSA

Les reivindicacions
“Reivindiquem
Foix, Gasch, Miró
i Fàbregas”
“[...] Volem reivindicar els
nostres precursors Miró,
Foix, Brossa, Fàbregas,
Gasch, Santacana [...] i oferir
al públic de Catalunya i als
seus visitants el nou Circ
Olympia, que ens ha de
posar al nivell de ciutats que
han sabut conservar vius i
actualitzar els seus circs es-
tables [...]. Reivindiquem un
espai viu i actiu que tingui
identitat més per la seva
programació que per la seva
arquitectura [...]. Barcelona i
Catalunya tenen un potenci-
al de públic familiar que aco-
llirà la nostra proposta amb
satisfacció [...]. El circ és una
eina pedagògica que l’Olym-
pia posarà a disposició dels
escolars [...]. Volem que
sigui un espai d’integració.
Perquè els nous catalans
s’apropin a la cultura local i
els catalans coneguem ex-

pressions artístiques d’arreu
del món [...]. Barcelona rep
molts milions de visitants,
que trobaran a l’Olympia
un espai on gaudir de la
cultura del país amb un
llenguatge internacional”.

Són fragments d’algu-
nes de les reivindicacions
del manifest, que es com-
pleta fent memòria de quan
Barcelona comptava amb
un gran nombre d’espais
destinats al circ. Destaca la
rellevància del Circ Olympia,
inaugurat el 1927 i que es
coneixia com el Liceu del
Paral·lel. L’any 1947 va ser
enderrocat. Els objectius
del manifest també inclo-
uen l’espai físic: “El volem a
la Barcelona històrica, la vi-
sitada, la cèntrica, on
Buffalo Bill va plantar el
seu circ. Per somiar, l’ideal
seria la plaça de braus”.
L’arquitectura no és el més
important, però “entre la
pedra i la lona, la pedra
costa més de desmuntar!”,
va puntualitzar Poltrona.




