
 

EL CIRC A CATALUNYA  
 
El circ a Catalunya: les dades  
Catalunya és capdavantera en l’art circense dins l’Estat espanyol i continua 
sent un referent pel que fa al circ contemporani amb unes quotes de creativitat 
a l’alçada d’altres països.  Catalunya compta amb 600 professionals de circ, 
incloent artistes, formadors, directors, tècnics i gestors i 90 companyies.  
També compta amb 20 espais de formació de circ, 14 festivals i 16 centres de 
creació distribuïts per tot el territori. 
Consulteu la web APCC El circ a Catalunya 
 
Algunes necessitats  
Tot i el fet de ser una disciplina fonamental de les arts escèniques del nostre país i 
comptar amb dos Plans Integrals impulsats per la Generalitat de Catalunya 
(departaments de Cultura i Ensenyament) i l’Ajuntament de Barcelona amb la 
col·laboració de l’APCC, el circ a casa nostra encara requereix d’esforços especials 
pel que fa la inversió per recuperar el dèficit històric enfront altres arts escèniques. 
Destaquen especialment dues necessitats bàsiques: l’exhibició i la formació.  

Exhibició 

Calen més esforços en la creació de circuits regulars de distribució i explotació dels 
espectacles. Ni a Catalunya ni a Barcelona existeix un espai d’exhibició de referència 
per al circ i altres sales que podrien acollir sessions regulars de circ no estan 
habilitades tècnicament com caldria.  

Formació 

També cal treballar en favor de la regulació i reconeixement dels estudis de circ en 
tots els nivells de formació i la millora de les infraestructures. Actualment hi ha 
diverses escoles pel territori que ofereixen formació per a infants i adults, però només 
una que ofereix formació preparatòria, l’Escola Rogelio Rivel, que forma part de la 
Federació Europea d’Escoles de Circ. Tot  i així, la seva formació no està reconeguda 
com a formació professional. Tampoc hi ha cap formació superior, com sí n’hi ha 
d’altres arts escèniques com la dansa o el teatre. 

Algunes fortaleses 
 

http://www.apcc.cat/index.html


 

El circ ha viscut recentment una revolució profunda: s’ha empeltat de les arts 
escèniques veïnes, com el teatre i la dansa contemporània, per canviar 
estètica, forma i continguts. El circ català treballa des d’espais nous i busca un 
públic nou que entén el repte i la poesia, l’essència del circ, com a part 
integrant d’una proposta artística més rica i global. El circ català viatja arreu del 
món.  
 
La frenètica activitat del circ català i la singularitat estètica de les seves 
produccions han fet de Catalunya l'obligat referent del sud d'Europa. L'impacte 
internacional de La Central del Circ (mitjançant programes com Cir-que-o, 
Trans-Mission i altres) genera intercanvi i multiplicació d'idees. Per la seva 
banda, les companyies augmenten en qualitat i quantitat: com a mostra, les 
singulars propostes de Circ Pànic, Zahir Circo, Botproject, Estropicio o 
Escarlata Circus, i l’especial comicitat dels pallasos i pallases Leandre, Alba 
Sarraute, Adrian Schvarzstein o Pepa Plana (des del 2012, a l’espectacle 
Amaluna del Cirque du Soleil). 
El 1976 s'estrena el primer espectacle de circ contemporani català 
(TripijocJocTrip, de la companyia La Tràgica). El circ contemporani de 
Catalunya és, doncs, anterior a l'australià Circus Oz (1978), a la consolidació 
definitiva del Nouveau Cirque francès i molt anterior a l'aparició del Cirque du 
Soleil (1984). El Circ Cric de Tortell Poltrona inaugura la seva carpa itinerant el 
1981. El circ contemporani català es caracteritza per l'energia solar, 
l'espontaneïtat desenfrenada, la llibertat creativa i l’empàtica alegria tan pròpies 
de les riberes mediterrànies. 
El circ català cobra un impuls definitiu el 2004 amb la fundació de l’Associació 
de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), que el 2008 crea i gestiona la 
fàbrica de creació La Central del Circ. En col·laboració amb el Departament de 
Cultura de la Generalitat, l’APCC i l’Institut Ramon Llull, ha elaborat el Pla 
Integral de Circ (2008-2012), que intenta millorar aspectes com formació 
d’artistes, producció, circuits d’exhibició, i també consolidar estructures i 
centres de creació com l’Escola de Circ Rogelio Rivel, l’Ateneu Popular Nou 
Barris, La Central del Circ, Roca Umbert, Cronopis, Tub d’Assaig, La 
Crica,Centre de Recerca de les Arts del Circ (CRAC) o L’Estruch. 
 
Catalunya organitza els festivals internacionals de circ Fira de Circ de La 
Bisbal, Trapezi, Curtcirckit, Festival de Pallassos de Cornellà Memorial Charlie 
Rivel, Pallassòdrom. Alguns festivals generalistes inclouen circ: FiraTàrrega, 
Grec, Festes de la Mercè, Temporada Alta i Festival de Teatre Còmic Ple de 
Riure, entre d’altres. Diversos equipaments de titularitat pública o concertada 
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inclouen circ a la seva programació regular: Teatre Nacional de Catalunya, 
Teatre Lliure i Mercat de les Flors-Centre de les Arts del Moviment (Barcelona), 
Kursaal (Manresa), Teatre Principal (Olot), La Paeria (Lleida), Auditori 
(Granollers), etc. 
En l’àmbit de la difusió, la revista especialitzada Zirkólika catalitza les activitats 
del sector circense i en reflecteix l’actualitat internacional. 
 
Text de Jordi Jané, periodista i crític circense publicat a la web de l’Institut 
Ramon LLull 
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