dossier portada

un Itinerari
sorprenent
a través deL

El circ sempre
s’ha definit pel seu
caràcter ambulant,
però malgrat això
és possible traçar un
itinerari per seguir-lo.
No es tracta de seus
estables per veure
espectacles, sinó de
centres de creació
per a companyies
que porten el circ
amunt i avall, i que
són plataformes de
difusió de les arts que
engloba. Senyores
i senyors, grans
i petits, passin
i vegin, l’espectacle
és a punt de començar!
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Text Begoña Garcia
Fotografia Oriol Clavera

Fer i desfer les
maletes és un tret
comú de companyies de circ com
Los Excéntricos,
un grup francocatalà guardonat
amb el Premi
Nacional de Cultura
que ha actuat a mig
Europa, els Estats
Units i el Japó.
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catalans. Disposa, a més, d’una
seu estable de creació, el Centre
de Recerca de les Arts del Circ,
CRAC, una gran vela ubicada al
parc natural del Montseny per
on han passat grans professionals. Aquest és un dels punts
imprescindibles del nostre itinerari, ja que cada primavera
obre les portes als espectadors.

E

l circ gaudeix de bona
salut a Catalunya.
Això és gràcies als
grans professionals
que han fet del seu
ofici una forma de vida, sentintse sovint a la corda fluixa i fent
malabarismes i contorsions per
obrir-se camí. Avui són molts els
grups de creació i els artistes
que exhibeixen les seves produccions en teatres i festivals d’arreu, tant a sala com a carrer.
Parlem de companyies com Los
Excéntricos, que van rebre l’any
2011 el Premi Nacional de Cultura, o Los Galindos, que van
inaugurar l’última Fira de Tàrrega. També d’artistes com l’Angie Rosales, fundadora de Pallapupas Pallassos d’Hospital i distingida amb el Nas d’Or 2010,
o com la pallassa Pepa Plana,
que s’acaba d’incorporar al prestigiós Cirque du Soleil per tirar
endavant una nova creació.
A casa nostra també tenim
dues grans empreses de circ
que porten les seves veles de
vila en vila, anunciant a bombo
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El Raluy és una
de les veles més
entranyables del
país. La seva
gran col·lecció
de carruatges
d’època el va
convertir en el
primer circmuseu del món.

i plateret que tothom està convidat a gaudir de la màgia, l’humor i la il·lusió. Aquestes veles
ambulants representen alhora
dues tendències de fer circ ben
diferenciades. El vessant més
tradicional està representat
pel Circ Raluy, un circ històric
que ha viatjat per quatre continents i que recorre sense pausa
la geografia catalana. Aquest
any presenta a més una important novetat: la incorporació a
l’equip artístic del pallasso Claret Papiol, fundador amb Tortell
Poltrona de la mítica parella
Germans Poltrona als anys 80.
Una vela contemporània
Jaume Mateu, Tortell Poltrona,
figura cabdal de la renovació del
nostre circ i impulsor d’iniciatives com Pallassos sense Fronteres, és l’empresari que lidera
l’altra vela itinerant catalana,
la del Circ Cric, que representa el vessant més contemporani. El Cric gira arreu del país
i integra en la seva programació
espectacles de diversos artistes

Laboratoris de la rialla
El CRAC del Montseny s’ha convertit en un dels principals centres de creació de circ de casa
nostra, però no està sol. L’altre
pilar de l’eclosió del circ contemporani català és sens dubte
l’Ateneu Popular 9Barris de Barcelona, que ha propiciat una
escola de formació per a nous
artistes, funciona com a espai
de difusió i exhibició i, a més,
és l’únic centre de creació que
porta endavant una producció
anual al nostre país, el Circ d’Hivern. L’Ateneu ha actuat també
com a punt de trobada de professionals, i va ser allà precisament on es va crear l’any 2004
l’Associació de Professionals
de Circ de Catalunya (APCC),
una entitat privada que aplega
gairebé tots els professionals
del sector amb l’objectiu de
promoure i difondre el circ en
tots els aspectes.
Aquesta plataforma ha aconseguit que algunes de les peticions i reivindicacions històriques s’hagin començat a portar
a cap. Per començar, impulsar
el Pla integral de circ, un full de
ruta per concretar quines són les
necessitats del sector, i aconseguir la creació de La Central del
Circ, que va inaugurar la seva
seu definitiva l’any 2011 al parc
del Fòrum de Barcelona. Aquest
espai està pensat per a la creació
d’espectacles de sala i destinat
a acompanyar els professionals >>>

El circ és un dels
espectacles més
complets, ja que
barreja acrobàcies,
música en directe,
màgia, humor
i poesia. De dalt
a baix i d’esquerra
a dreta, la dansa
dels enamorats,
un dels números del
Circ Raluy; l’escola
infantil de circ de
l’Ateneu Popular
9Barris; el pallasso
Lluïset (Lluís Raluy),
director del Circ
Raluy i fill del seu
fundador; un
número d’equilibris
en aquesta mítica
vela i entrenaments
a La Central del
Circ, dins el parc del
Fòrum de Barcelona.
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En
Josep Ventura,
Sylvestre, ja girava
l’any 1977 amb les
seves marionetes
i va actuar al primer
Circ Cric amb la
mona Rita. El 1996
va crear amb els
clowns Marceline
i Zaza la companyia
Los Excéntricos.
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30 anys de somnis i llàgrimes
Que als Països Catalans hi sobra talent està demostrat. Magnífics espectacles fets amb pocs recursos ens
situen a l’alçada d’altres societats on el circ gaudeix de més reconeixement públic. S’han fet passos endavant,
però la crisi econòmica pot fer trontollar festivals i centres de creació. Fem un repàs de tres dècades de circ.

1979

1993

1981

Fundada pel pallasso Rafael Pla,
neix la companyia itinerant Circ
Gran Fele a València (Premio
Nacional de Circo 2008), que
fa espectacles tradicionals amb
un punt de màgia: aquesta temporada representen Un pessic de sal.

Engega l’Ateneu Popular 9Barris
de Barcelona, amb el circ com
a principal activitat.

Neix el primer Circ Cric, amb
Jaume Mateu/Tortell Poltrona
al capdavant, apadrinat pel poeta
Joan Brossa i amb el pintor Joan
Miró com a espectador privilegiat,
anunciant les tendències de
renovació del circ català.

1984

Es crea el Festival Internacional
de Pallassos de Cornellà de
Llobregat, Memorial Charlie Rivel
(dirigit per Tortell Poltrona).

1995

Jaume Mateu i Montse Trias
funden el CRAC, el Centre de
Recerca de les Arts del Circ.

1996

Primera Fira de Circ al Carrer
de la Bisbal d’Empordà (se’n
fan dues edicions i no es reprèn
fins l’any 1996).

L’Ateneu Popular 9Barris
inaugura el primer Circ d’Hivern,
iniciativa que portarà endavant
una producció anual de circ
contemporani.

1991

1997

Professionals i aficionats
s’agrupen en l’ACC (Associació
de Circ de Catalunya), que es
manté set anys, fins al 1998.
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Tortell Poltrona impulsa la
creació de l’ONG Pallassos
sense Fronteres.

Es duu a terme la primera edició
del Festival Trapezi de Reus i Vilanova, la Fira del Circ de Catalunya
i el Ple de Riure del Masnou.

2000

Neix Pallapupas, una ONG
de pallassos d’hospital.

2001

Neix el Festival Internacional de
Pallasses d’Andorra, bianual,
dirigit per Pepa Plana, i que va
tenir l’última edició l’any 2009.
Neix també el Festival
CurtCircKit de Montgat,
encara vigent.

2002

Es crea el Nou Circ Cric
ambulant.

2004

S’impulsa l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya
(APCC), que agrupa la gran
majoria d’artistes del sector.

2005

Amb l’impuls de l’APCC, la
Generalitat de Catalunya crea
el Premi Nacional de Circ.

2008

Es projecta el Pla Integral del
Circ, liderat pel Departament
de Cultura de la Generalitat.
Es crea la Xarxa de Ciutats
Amigues del Circ amb la voluntat
d’establir un circuit estable
a Catalunya. En formen part
onze viles: Figueres, la Bisbal
d’Empordà, Lleida, Mataró,
Pineda de Mar, Reus, Sabadell,
Sant Cugat del Vallès, Tarragona,
Tortosa i Vilanova i la Geltrú.
Tots els municipis adherits
a la Xarxa es comprometen
a programar espectacles de
circ de manera habitual.

2010

Se celebra el primer Festival
Circ Cric al Montseny.

2011

S’inaugura La Central del Circ
de Barcelona, espai de creació
i residència.
Els pallassos catalans Dudu
Arnalot i Pepa Plana s’incorporen
al Cirque du Soleil i es traslladen
a treballar al Canadà.
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Els pallassos més excèntrics
El nostre país és bressol de grans pallassos
excèntrics, és a dir, aquells augustos capaços
de fer-nos riure amb la seva innocència
i sorprendre’ns a tots per la lucidesa i la dignitat
de les seves accions. Pallassos que han actuat
en els millors circs europeus, que han impulsat
aquest art a casa nostra i que han creat una
escola diferenciada i d’alt nivell. Charlie Rivel
va obrir un camí que van continuar amb gran
èxit d’altres com Tortell Poltrona, Monti
o el recentment desaparegut Manel Vallès, Totó.
També és filla d’aquesta escola la Pepa Plana,
la primera dona pallassa que treballarà en el
Cirque du Soleil amb espectacle propi. “Jo mai
no havia fet circ de vela —ens comenta— i per
a mi és un repte, perquè a les dones pallasses
ens costa molt treballar-hi. Però a la llarga
em plantejo la tornada, perquè aquí tinc molts
projectes oberts que vull mantenir vius”.

>>> en totes les àrees i fases del seu

treball, des de l’entrenament
fins a la creació. “La Central és
un impuls per a la creativitat,
i des que existeix, molts dels
artistes catalans que havien
marxat fora de Catalunya han
tornat”, explica Marta Borreguero, gerent i coordinadora
de La Central del Circ. Hi treballen noves companyies com els
Elegants i els Estropicio, però
també d’altres de clàssiques
com els Mortimers. Tot i estar
destinat específicament als professionals, cal estar atents a la
seva programació, perquè cinc
cops l’any acull exposicions
i cabarets de creació pròpia
oberts a tothom.
Dins del mapa de centres
de creació, La Central del Circ
havia de completar una necessitat, que ja havia tingut una
primera fase amb l’obertura de
La Vela de Vilanova i la Geltrú,
destinada a gestar espectacles
de gran format. Però aquest centre va haver de tancar les seves
portes i, amb el panorama ac108

tual de crisi, el seu futur és una
incògnita. “Nosaltres demanem
la seva continuïtat, perquè territorialment és un centre estratègic”, ens comenta Nèlida Falcó,
gerent de l’APCC. “I si La Vela de
Vilanova no continua, tampoc
no sabem què passarà amb el
Festival Trapezi”, afegeix.
I és que els festivals especialitzats, que tant han fet per l’exhibició del circ a casa nostra, travessen una situació difícil. “El
fet que s’hagi decidit suprimir
el Festival de Pallasses d’Andorra
m’entristeix molt i m’enrabia”,
revela la pallassa Pepa Plana,
impulsora i directora d’aquest
festival desaparegut. “Fa deu
anys vam fer un festival que no
existia i es va convertir en un
referent, i això ho demostra el
fet que s’ha copiat en altres
ciutats del món. Però som optimistes, som pallasses, i pensem
que quan es tanca una porta es
poden obrir dues finestres.”
Per poder donar sortida als
espectacles de circ creats a casa
nostra es necessita consolidar

Pepa Plana va
començar una
sòlida trajectòria
l’any 1998. Ara
se’n va al Canadà
amb el Cirque du
Soleil, però sap
que tornarà. A la
pàgina anterior,
equilibris al Circ
Raluy i ‘Rococó
Bananas’, espectacle de Los
Excéntricos, de
gira per França.

i ampliar els circuits d’exhibició.
En aquest sentit, l’any 2008 es va
crear la Xarxa de Ciutats Amigues del Circ, amb onze municipis adherits, que es comprometien a mantenir una programació estable. “S’ha aconseguit
que el circ estigui cada vegada
més present en la programació cultural, però encara hi ha
pocs teatres que en programin”,
comenta Falcó. Són molts els
espectadors que recorden que
va haver-hi una època, entre els
anys 1924 i 1947, en què a Barcelona va existir el Teatre Circ
Olympia, un gran palau noucentista amb capacitat per a
sis mil espectadors, i en el qual
es van veure grans espectacles,
fins i tot d’aquàtics, ja que la
pista es podia transformar en
una enorme piscina. Però la
idea de tenir un circ estable
al nostre país és, ara per ara,
només un somni.
Begoña Garcia. Historiadora de l’art
i periodista. Oriol Clavera. Fotògraf
especialitzat en reportatge social i humà.
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A Barcelona es programa
regularment circ en
manifestacions com el
Festival Grec, les festes
de la Mercè i per Santa
Eulàlia. Però arreu del
país hi trobareu cites
circenses, tallers infantils
i museus amb peces que ja
formen part de la història.
Text Begoña Garcia

Per Nadal, el Circ Cric visita el Parc Central
de Mataró, el Circ Raluy s’instal·la al Port
Vell de Barcelona i el Circ Gran Fele,
davant del Palau de les Arts de València
museus

Retalls de la vida
de Charlie Rivel
Amb el seu vestit vermell, la seva cadira i la
seva guitarra, Josep Andreu, més conegut
amb el nom de Charlie Rivel, va emocionar
milers de nens i adults al llarg de tota la seva
carrera professional. Com a pallasso, esdevingué en un dels artistes més internacionals
de casa nostra. Va néixer accidentalment
a Cubelles l’any 1896, quan els seus pares,
també artistes, es desplaçaven en direcció
a Tarragona. Al castell dels Marquesos
d’Alfarràs, a Cubelles, s’hi pot veure una
exposició permanent que recorda aquest
personatge mític a partir d’objectes
personals, com el seu característic vestit
i les sabatotes que l’acompanyaven en cada
actuació. També hi ha diverses fotografies,
guardons rebuts i altres documents.
A més, a Berga trobem el Museu del Circ,
una col·lecció llegada per Josep Vinyes,
historiador del circ i biògraf de Charlie Rivel,
a qui l’exposició ret homenatge. Consta de
fotografies, cartells, programes de mà i altres
objectes vinculats amb el món del circ.
L’entrada als dos museus és gratuïta.
Exposició Permanent de Charlie Rivel
Pl. del Castell, 1. Cubelles
93 895 32 50 |
www.cubelles.cat
Museu del Circ
Pl. del Doctor Saló, 6. Berga
93 821 13 84 |
www.turismeberga.cat

allotjament

Un hotel
nòmada
La família Raluy ha fet
del seu ofici una passió.
Amb una gran voluntat
museística, fa anys que
recuperen carruatges de
circ antics, dels segles xix
i xx, els restauren i els

incorporen a les seves
caravanes per portar-los
de gira arreu. En un
d’aquests carruatges, de
l’any 1917, hi ha instal·
lada una cafeteria. En un
altre està previst que en
un futur hi hagi una
biblioteca especialitzada
en circ. Però el més
sorprenent és el conegut
com a Hotel Sobre Rodes,
un carruatge format per
dues habitacions, una
sala d’estar i un bany,
que es pot trobar a les
localitats per on passa
el Circ Raluy, i que
està destinat a acollir
els hostes que volen
participar durant un dia
de la vida nòmada dels
artistes de circ.

espectacles

Cites anuals del circ
Catalunya té diversos festivals anuals de circ
que s’obren com aparadors d’espectacles de
diferents formats i companyies. Una de les
principals cites és la que té lloc a Reus durant
el Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, que se
celebra des del 1997 i que tindrà una nova
edició del 17 al 20 de maig. Poc després, durant
el primer cap de setmana de juny, se celebra el
CurtCircKit de Montgat ( www.curtcirckit.cat),
un festival modest que després d’onze anys ha
aconseguit consolidar-se. El tercer cap de
setmana de juliol té lloc la Fira de Circ al Carrer
de la Bisbal d’Empordà ( www.firadecirc.org),
i per les mateixes dates té lloc el Festival
Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure del
Masnou ( www.plederiure.cat), impulsat per
la companyia de clown Chapertons. Entre el
final de juliol i el principi d’agost a Torredembarra té lloc el Pleniluni, Mostra de Circ al Baix
Gaià ( www.passsabarret.com), amb deu anys
de trajectòria. Un dels altres aparadors
importants, i de més recent incorporació, és el
Castell de Circ, que es programa cada setembre
al castell de Montjuïc dins del marc de les festes
de la Mercè ( www.bcn.cat). A més, la Fira de
Tàrrega ( www.firatarrega.com), tot i que no
és un festival específic de circ, continua essent
una cita imprescindible per veure espectacles
de gran qualitat. I finalment, al novembre, té
lloc la propera edició del Festival Internacional
de Pallassos de Cornellà Memorial Charlie Rivel
( www.festivaldepallassos.com), un acte pioner.

taller

Rialles a
les Feixes
A Copons, a l’alta Anoia,
enmig d’un camp de
feixes, es troba la carpa
estable de TotCirc, una
companyia formada
l’any 1986 per Miquel
Montiel i Elisabet Tomàs.
En aquest espai, els nens
tenen l’oportunitat de
convertir-se per un dia
en artistes de circ,
participant en tallers
que els permeten
iniciar-se en tècniques com el trapezi,
les xanques de mà,
els monocicles o els
malabars, entre d’altres.
A més, poden conèixer
de prop les caravanes
de maquillatge, els
camerinos i altres espais
reservats als artistes,
i gaudir d’un espectacle
que combina un munt
de tècniques de circ amb
l’humor dels pallassos.
L’activitat, destinada
a famílies i grups d’escolars, està organitzada
per passar-hi tot el dia,
i el complex disposa
de zona de pícnic,
fonts d’aigua potable
i fins i tot d’umbracles.
Circ a les Feixes
Ctra. de Copons
a Veciana | 93 809 00 81
www.totcirc.com

cursos

L’artista neix o es fa?
Si el que es busca és una formació professional en circ, la principal escola de Catalunya
és la Rogelio Rivel ( www.escolacircrr.com),
fundada l’any 1999 i que ocupa una gran vela
al districte de Nou Barris de Barcelona.
Proposa uns estudis de dos anys amb
possibilitat d’ampliar a un tercer, reconeguts
internacionalment. Altres escoles fan tallers
i cursos de formació específica. Destaquen

l’Associació la Llançadora de Granollers
( www.llancadora.org) i el Circ Petit de
Pineda de Mar ( www.elcricpetit.com).
Hi ha una oferta més àmplia a Barcelona,
encapçalada per la carpa-escola
de l’Ateneu Popular 9Barris
( www.ateneu9b.net), l’Escola de Clown
( www.escoladeclown.eu), el Gimnàs
Los Athenas Escola d’Acrobàcia
( www.acrobaciathenas.com) i la Sala,
espai de circ i dansa ( www.lasalacirc.com).
A més, moltes companyies professionals
ofereixen cursos i tallers. Els artistes que
busquen un espai per entrenar i assajar
s’han de dirigir a La Central del Circ
( www.lacentraldelcirc.cat).
Associació de Professionals
de Circ de Catalunya
Moll de la Vela, 2. Sant Adrià de Besòs
93 356 09 31 |
www.apcc.cat

Hotel Sobre Rodes
609 32 12 07
www.raluy.com
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