Manifest del
Dia Mundial del Circ 2022
Estimades amigues, en aquest món tot està sota control...tot? No!
En una petita carpa poblada per irreductibles Artistes, que ara i sempre fem front
a les polítiques i a l’administració, amb una poció màgica que ens fa invencibles: El
Cervell !!!
Aquesta població d’artistes ha sobreviscut a temps molt difícils i complicats, a la
ignorància de les autoritats culturals, a l’abandonament i deixadesa, a la falta de reconeixement institucional i darrerament a les conseqüències de la pandèmia.
Però no estem aquí per plorar, sinó per reivindicar que el Circ està viu, que és una
professió forta i necessària per a la comunitat, sense Llibertat no hi ha Circ i sense
Circ no hi ha Llibertat. El Circ ha demostrat ser un art molt versàtil, del que gaudeixen
grans i petits, on les emocions i els somriures són protagonistes. Un art on totes les
altres disciplines artístiques tenen cabuda.
Avui, Dia Mundial del Circ, jo vull reivindicar la figura dels formadors i formadores,
aquelles persones que sota la lona d’una vela, al carrer, a sales o naus transformades
en espais de circ, transmeten els seus coneixements a les diferents generacions de
joves artistes. Fan de pares i mares, de terapeutes, ens ofereixen unes espatlles on
plorar, ens aporten fortalesa i ens ajuden a lluitar per aconseguir complir els nostres
somnis, tot compartint els seus coneixements i aprenentatges . És un ofici que s’escull per vocació, en la seva feina els formadors i formadores obren el seu cor i ànima.
Una professió a vegades poc reconeguda i valorada. Sense la seva tasca no tindríem
la qualitat de Circ que podem veure i xalar avui en dia.
Els espais de Circ a Catalunya cada dia som més nombrosos, això ens assegura que
les Arts del Circ continuïn vives i cada cop més fortes, amb més valentia i decisió,
amb més convicció, més coordinades i unides. I amb orgull podem cridar als quatre
vents que som gent de Circ !!!
Les noves generacions pugen com l’espuma, amb ganes, amb seguretat i confiança,
amb un esperit reivindicatiu i cada cop més joves. Les seves creacions aporten més
crítica de caràcter social, expressen les seves inquietuds, la llibertat del gènere i la
fusió amb noves tècniques.
Companyes i companys! El nostre Circ va per bon camí, però no ens confiem, ens queda molt per construir, molt per fer i molt per lluitar. Alcem els nostres punys i cridem
ben fort “EL CIRC ESTÀ VIU !!!”
Salut i Circ!

David Marfil “Txupi”
(Formador del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel)

