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roduïts aquí o fora,
entre els espectacles
d’hibridació contem-
porània jo destacaria
el Tranuites de Llach i

Danés (gener, TNC); Homeland
d’Enclave Dance Company, diri-
git per Roberto Oliván (març,
Mercat de les Flors); el per moltes
raons magistral La Veillée des
abysses de JamesThiérrée (se-
tembre, TNC), i potser en un grau
menor, el Nebbia que el Cirque
Éloize i el Teatro Sunil de Ginebra
van preestrenar el 30 de novem-
bre a Temporada Alta. De tots els
n’he parlat en aquestes pàgines.

En l’àmbit teòric, tres aporta-
cions en format de debat i jorna-
des de reflexió. D’una banda, al fe-
brer l’Institut del Teatre acollia la
Primera Trobada Europea de For-
mació dels Artistes de les Arts del
Carrer, en col·laboració amb la
l’organització francesa FAI AR. Al
setembre, la Fira de Tàrrega orga-
nitzava el col·loqui La diversidad
de las artes de calle en Europa,
amb una gran diversitat d’aporta-
cions. Al novembre, l’Associació
de Professionals de Circ i l’escola
de circ Rogelio Rivel celebraven
les Primeres Jornades de Forma-
ció de Circ, en què una nodrida re-
presentació del sector ha contras-
tat criteris i experiències amb ex-
perts internacionals.

En l’àmbit de les relacions insti-
tucionals, a ningú se li escapa que,
tot i els seus clarobscurs, la famo-
sa plantada del Circ Cric al març
ha accelerat la redacció del pla in-
tegral de circ –del qual ja s’ha fet
públic el Protocol de regulació de
les gires de circ amb vela a Catalu-
nya (Volt de pista, 7-12-07).

Pel que fa a l’àmbit laboral, l’es-
mentat Tranuites de Llach i

‘La Veillée des Abysses’ de James Thierrée (TNC), una demostració d’enginy, talent i capacitat de renovació poètica ■ RICHARD HAUGHTON

Danés al TNC ha posat un cop més
en relleu temes permanentment
irresolts com els drets d’autor i les
responsabilitats en cas d’accident.
Aquest àmbit hauria de ser priori-
tari quan s’implementi el pla inte-
gral, perquè el primer que es ne-
cessita per fer bon circ és que els
creadors i les companyies estiguin
ben tractats i puguin fer la seva
feina sense angoixes.

L’any acaba amb un tema deli-
cat, un tema d’aquells que no ens
podem permetre deixar de petja:

m’ha arribat a les mans l’esbor-
rany del projecte de creació del
Consejo Estatal de las Artes Escé-
nicas y de la Música que promou
el ministeri espanyol de Cultura.
Me’n calen lectures més atentes
perquè m’acaba d’arribar ara,
però la primera reacció ha estat
tornar a pensar si cal o no que a
Espanya hi hagi ministeri de Cul-
tura. Obviant l’evidència de la
concepció culturalment centrípe-
ta que el document destil·la, cal-
dria mirar-se’n amb lupa tant l’ar-

ticulat com l’esperit que l’inspira,
no fos cas que encara se’ns hi vul-
neressin competències. Les coses
que han passat últimament en
aquest país ens obliguen a exigir
(institucionalment en primer
lloc) que el futur Consejo Estatal
de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica es concebi i s’estructuri a par-
tir de la representativitat profes-
sional i institucional de cada una
de les anomenades autonomies.
En cas contrari, estaran creant
un altre monstre. ■

El2007elcircha
entratenunaaltra
producciódelTNC
is’hanmogut
moltesfitxes
per normalitzar
elsector

Apunts per a un balanç

@ El 2007 ha estat frenètic
per al circ a Catalunya. Hem
tingut esdeveniments artís-
tics nacionals i forans vari-
ats i de bon nivell, a més
d’unes quantes producci-
ons autòctones. Al gener, la
programació nadalenca
presentava espectacles tan
diversos com els dels circs
Universal, Raluy i Cirkid. A
El Circ de Sara de l’Ateneu
Popular de Nou Barris, s’hi
afegia la primera producció
Circ de Nadal de La Vela de
Vilanova (Clan Babel, amb
Àticus-Tilt i Cortocirquito,
direcció Jordi Borrell) i tot

plegat es complementava
amb el Tranuites que Lluís
Danés i Lluís Llach presen-
taven al TNC.

Si bé amb decisions més
o menys condicionades
per allò de què passarà
amb el Consell de les Arts,
s’ha notat decisió i convic-
ció en els primers gestos
del departament de Cultu-
ra per normalitzar el circ.
En el terreny teòric, hi ha
hagut tres jornades especí-
fiques amb conclusions
molt aclaridores en els àm-
bits de formació d’artistes i
distribució d’espectacles.

S’ha atorgat el Premi Naci-
onal de circ a Bet Miralta i
Jordi Aspa (Escarlata Cir-
cus) pels onze anys de di-
recció artística de la Fira
Trapezi de Reus. L’Ajunta-
ment de Barcelona ha
complert els pactes amb
l’Associació de Professio-
nals de Circ i en programa
regularment al Grec, la
Mercè i altres esdeveni-
ments ciutadans. S’han ce-
lebrat les fires i festivals
Trapezi (Reus i Vilanova),
Pallasses (Andorra), Ple de
Riure, la Bisbal i Tàrrega,
entre d’altres. El Circ d’Hi-‘Click!’ ha estat el 12è Circ d’Hivern de Nou Barris ■ AVUI

vern de Nou Barris tanca
l’any amb una proposta
ben diferent d’El Circ de
Sara: és Click!, de Hansel
Cereza). El Teatre Lliure
acull el Circ Cric, el Cirkid
torna a la Monumental i el
Raluy presenta Dancing!. La
Vela de Vilanova trampeja
bé la inviabilitat d’una pro-
ducció pròpia programant
tres funcions d’una gala es-
pecial i dues del Circo de la
Sombra. I encara han vin-
gut l’Americano a Tres Pis-
tas (març) i dos espectacles
del Soleil (Alegría al febrer,
Delirium al desembre).
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