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INTRODUCC
CIÓ
Des de la ideacció d’aquestt projecte l’a
any 2008, La
L Central del
d Circ ha vviscut un procés
de creixement mantingut.
m
De la “Carrpa” fins a la instal·lac
ció definitivaa al equipa
ament
actua
al, el nomb
bre de visittants i perssones usuà
àries ha cre
escut de m
manera constant,
augm
mentant així el nombre
e d’artistes i de públic en general que es benneficia dels seus
serve
eis.
En e
el darrer anyy, La Centrral del Circ ha vist gaiirebé doblat el nombree de visitan
nts en
règim
m temporal i s’ha incre
ementat tam
mbé el nomb
bre d’inscrip
pcions de qquota anual, com
a con
nseqüència
a de la cons
solidació d’a
aquest equipament com
m un espai de referènc
cia en
el se
ector local, estatal
e
i inte
ernacional.
La C
Central ha participat en
e residènccies conjunttes amb differents enttitats catala
anes i
estattals per al recolzamen
r
nt de compa
anyies en els
e seus pro
ocessos creeatius i l’es
strena
dels seus espe
ectacles du
urant el 20
012. De la mateixa manera,
m
s’hha donat lloc a
resid
dències d’in
nvestigació per tal d e tenir un recolzame
ent en els moments més
embrrionaris de la creació i els laborratoris de creació
c
de circ
c que buusquen oferir un
espa
ai on obrir nous
n
horitzo
ons creatiuss i experim
mentar amb llenguatgess diversos de la
mà d
dels professsionals més reconegutss en la matè
èria.
A nivvell internaccional, la pa
articipació d e La Centra
al en projec
ctes europeuus de creac
ció de
xarxe
es internaciionals, ha permès
p
que artistes nacionals des
senvolupesssin residènc
cies a
l’estrranger i que
e el contex
xt local s’en
nriquís amb
b les propo
ostes d’altree socis i arrtistes
d’arre
eu d’Europa
a que han visitat
v
aque
estes instal·lacions i qu
ue posteriorrment, han donat
d
visibilitat a La Central
C
a l’es
stranger.
Així ttambé, La Central
C
del Circ ha pre
estat els seus serveis d’assessori
d
a a centre d’arts
escè
èniques de reconegut
r
prestigi
p
i trajjectòria inse
erint el circ a la prograamació d’aquests
espa
ais i atorgan
nt-li un reco
oneixementt en el conttext de les arts escèni ques i mus
sicals.
Moltss dels fruits d’aquests primers con
ntactes es veuran
v
al 20
013.
que fa a la difusió de les creacio
ons de circ,, s’ha seguit apostant per les mo
ostres
Pel q
oberttes que offereixen un
na selecció de creacio
ons desenv
volupades durant l’an
ny en
aque
est equipam
ment, configurant-se co
om una opc
ció que no només
n
obree una possiibilitat
per a la difusió d’espectac
cles de circc, sinó també, per a la mostra dde la qualita
at del
treba
all desenvollupat a La Central
C
del C
Circ.
Al mateix tempss, la presèn
ncia de La C
Central als mitjans ha estat tambbé notòria durant
d
tot a
aquest any i s’ha acon
nseguit ten
nir visibilitat a diferents
s mitjans i a les princ
cipals
frang
ges horàriess cosa que a permès, a
arribar amb
b la oferta d’activitats i propostes de
d La
Centtral a un ma
ajor número
o de públic.
En la
a seva relacció amb el territori
t
méss proper, aq
quest 2012 també ha estat el mo
oment
per ccomençar a obrir, de manera
m
mé
és visible, le
es instal·lac
cions de Laa Central al barri
que l’envolta. Així,
A
s’ha participat e
en algunes
s iniciatives
s de barri com la mostra
m
d’enttitats i s’ha
a desenvolupat un prrojecte de creació co
omunitària que ha pe
ermès
estab
blir un conttacte amb els veïns i veïnes del barri, fentt més curtees les distà
àncies
entre
e el circ i la
a seva realitat més pro
opera al ma
ateix temps que es preestava aten
nció a
un co
ol·lectiu dessfavorit com
m són les do
ones grans de Sant Adrià del Besóós.
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Pel q
que respectte a la proffessionalitza
ació del sector, aques
st 2012 ha eestat el mo
oment
d’una
a ocupació total dels vivers
v
d’inicciatives empresarials, malgrat qu e a finals d’any,
d
algun
nes d’elles hagin vist minvats elss seus bene
eficis degutt a la crisis que traves
ssa el
secto
or cultural i el país. La oferta d’aq
quests espa
ais i la seva proximitat aamb els arttistes,
es co
onsolida, do
oncs, com un
u dels reco
olzaments de
d La Central a les em
mpreses sattèl·lits
del ssector del ciirc que contribueixen a la profess
sionalització
ó i consolidaació com un
na art
a l’alçada de qu
ualsevol altre sector.
Així m
mateix, s’ha
a potenciat que altres especialitatts properes poguessin també teniir una
presè
ència a les instal·lacions de La Ce
entral. D’aq
questa manera, s’ha offert la possiibilitat
a differents tera
apeutes del cos de te
enir un esp
pai a La Central
C
per a l’atenció
ó dels
difere
ents artiste
es de circ, els
e quals, p
per la seva
a especial relació
r
ambb el cos, só
ón un
públiic potencial per a aque
est tipus de propostes.
ua i al perfe
que respectta a la formació contínu
eccionamen
nt dels profeessionals de circ
Pel q
com a tals, s’han desen
nvolupat differents currsos amb l’objectiu qque els arrtistes
aproffundissin en les seves
s respective
es discipline
es o compe
etències pell que respe
ecta a
la se
eguretat. D’a
aquesta ma
anera, profe
essors d’arre
eu del món, han passaat per La Ce
entral
durant el 2012 per
p comparttir els seus coneixeme
ents amb els
s artistes i pprofessiona
als del
secto
or.
mateix, ha estat un an
Així m
ny que s’ha arribat a un
n nivell d’oc
cupació de sales de crreació
per ssobre de les previsio
ons i que h
ha compen
nsat la baix
xa participaació en alg
gunes
activvitats com ara
a els curs
sos intensiu
us i de seg
guretat per la manca de recurso
os del
artisttes en el co
ontext actua
al.
L’anyy 2012 ha estat tamb
bé un any de canvis per al projecte. S’ha passat per tres
gerències difere
ents i l’equiip ha canvi at també molts
m
dels seus
s
compoonents. A més
m a
més,, s’ha hagutt de fer fron
nt a un conttext polític de
d crisis ec
conòmica geeneralitzada
a i de
reduccció i mancca dels recursos dispon
nibles.
ncipals dificultats, en te
ermes de gestió
g
econòmica, ha estat el rettard o
Una de les prin
impa
agament de
e les subvencions que
e havien estat concedides per l’O
OSIC (Oficin
na de
Supo
ort a la Inicciativa Cultural) cosa que ha ob
bligat a un ajustamentt del pressupost
gene
eral i a la re
educció de les activita
ats previste
es, a més de
d significa r un desga
ast de
temp
ps i recurso
os en terme
es de gest ió. Així ma
ateix, ha suposat tambbé una reta
allada
indire
ecta del prressupost, per
p tal de poder fer front
f
als intteressos deel crèdit qu
ue ha
calgu
ut sol·licitarr per tirar en
ndavant el p
projecte. Aq
questa situa
ació fa que, a dia d’avu
ui, tan
sols es pugi com
mptar amb el 72% dell total de l’a
ajuda conce
edida a l’esspera de reb
bre la
a durant l’exxercici del proper
p
any.
resta
De la mateixa manera, la
a implantacció definitiv
va a l’espa
ai amb totss els serveis en
funciionament, ha
h posat en
n evidència una previs
sió a la baix
xa pel que fa al pressupost
de m
mantenimen
nt i subminiistraments. Aquesta re
ealitat ha obligat
o
a reeduir la des
spesa
d’altrres partidess, entre elles
s, algunes a
activitats, jo
ornades laborals i llocss de feina. A més
a m
més, s’han deixat de realitzar algunes in
nversions de
d materiaal i repara
acions
nece
essàries pel funcionament òptim d
de l’equipam
ment.
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Al m
mateix temp
ps, hi ha plena consc iència que l’endarrerim
ment del ppagament de
d les
subvvencions i l’actual conttext de crisiis no nomé
és afecta al país i a l’eequipament, sinó
tamb
bé a diferen
nts agents del sector que han vist afectat el
e seu funccionament, entre
ells, diferents proveïdors, clients
c
i artiistes que entrenen
e
i creen en aqquest espai.. Això
repre
esenta una disminució
ó en les insscripcions de
d cursos i laboratoris,, endarrerim
ments
en el pagamentt de les quotes, així ccom també,, dels lloguers de matterials i sale
es de
creacció.
Així d
doncs, aquesta perspe
ectiva de m
manca de re
ecursos marrcarà els annys subsegüents
de La
a Central en el sentit que,
q
mentre
e es donarà continuïtat al projectee buscant la seva
conssolidació de
efinitiva, al mateix
m
tem ps s’haurà de reduir activitat
a
i feer un exercici de
reaju
ustament prressupostarri i de recercca d’alterna
atives de finançament.
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PRO
OGRAMA
A D’ACTIVITATS I SERVE
EIS
Entrename
ent i assaig
g de profes
ssionals
2.1. E
Des de l’entrada al nou es
spai, s’han creat dues
s modalitats
s principalss pel que fa
a a la
tipolo
ogia de quo
otes d’usuarris: la quota
a anual i la quota
q
tempo
oral o “forfaait”.
La qu
uota anual està pensada per als i les artistes
s amb residència més o menys es
stable
a Ca
atalunya i qu
ue busquen
n un espai d
d’entrename
ent regular. Ofereix la ppossibilitat de
d fer
ús d
de les insta
al·lacions de
d manera il·limitada durant tot un any coomptant am
mb la
supe
ervisió d’un tècnic de se
eguretat pe
er a tots els muntatges de circ.
Per ccontra, per a aquelles ocupacionss temporals o ocasiona
als es va disssenyar la quota
q
de fo
orfait, que ofereix
o
un ús
ú il·limitat d
de l’espai, amb
a
l’asses
ssorament i supervisió
ó d’un
tècniic de seguretat, però amb
a
una du
uració de 5 dies no necessàriameent consecu
utius i
amb una caduciitat anual.
Els p
preus per a cadascuna de les mod
dalitats és el
e següent:
ENT
TRENAMEN
NT
PROF
FESSIONAL
LS
BASE
E
Tariffa anual
152,89 €
Sense pòlissa
119 €
accidents
Tariffa forfet 5 dies
d
17,35 €

SOCIS APCC

IVA

TOT
TAL

BAS
SE

IVA

TOT
TAL

32.10
0€

185 €

119
9€

24.999 €

144 €

24.99
9€

144 €

93,38 € 19.611 €

113 €

3,60 €

21 €

17.35 € 3,60 €

21 €

L’anyy 2012 es caracteritza
a per una cconsolidació
ó del projec
cte de caraa a la afluència i
ocup
pació de l’esspai. Aques
sta ocupació
ó es fa visib
ble en l’augment del noombre de quotes
anua
als, així com
m també i de manera
a especialm
ment notòria
a, en el caas de les quotes
temp
porals (forfa
aits) que eng
guany s’han
n gairebé do
oblat:

Quo
ota anual
Forffait

2011
1
109
164

201
12
130
0
300
0

Es considera qu
ue l’augmen
nt és degutt a dues rao
ons principals: d’una bbanda, el trrasllat
al no
ou espai de
e La Centra
al del Circ q
que compta
a amb unes
s instal·lacioons adequa
ades i
conssiderades fins ara d’e
excel·lència
a dins el sector
s
i de
e l’altra, e l posiciona
ament
intern
nacional de
e La Centrall que l’ha co
onvertit en un
u espai de
e referència dins de la xarxa
x
europea d’espais de creaciió d’art circe
ense.
En a
aquest sentit, a les èpo
oques de prrimavera i estiu
e
és quan hi ha unaa major afluència
d’aqu
uest tipus de visitants
s ocasiona ls, però també, dels nacionals, ja que só
ón els
meso
os en què comencen a tenir mé
és bolos a nivell local gràcies a la celebrac
ció de
es majors.
diverrsos festivals de carrerr i a les feste
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Les quotes anu
uals, són les més utilittzades pels
s artistes ca
atalans i naacionals. D’’entre
aque
estes els so
ocis de l’AP
PCC repressenten gaire
ebé un 55%
%, mentre qque la restta, no
forme
en part d’aq
questa asso
ociació.
Entre
e els usuariis de forfaits
s, en canvi,, es troben diferents prrocedènciess com es mostra
m
en ell següent qu
uadre:
Forfaits
Catalunya

127

Nacional

37

Alemanya

12

Anglaterra
a

3

Àustria

1

Bèlgica

15

Finlàndia

2

França

39

Itàlia

27

Islàndia

1

Suècia

2

Suïssa

4

Argentina

10

Austràlia

3

Brasil

1

Canadà

2

Corea

1

USA

7

Veneçuela
a

1

Xile

5

TOTAL

300

Sego
ons el Proto
ocol d’entre
enament el aborat per l’equip tècnic de La C
Central del Circ,
l’ocupació màxima de la sala d’entrrenament és
é de 33 persones aal mateix temps
dese
envolupant diferents disciplines.
d
Això supos
saria un es
spai de 19 m2 per artista,
tenin
nt en compte que això pot incloure
e matalasso
os al terra, aparells anncorats al te
erra o
el tumbling i fosssar, que actualment
a
o
ocupen una
a cinquena part de la superfície de la
sala.
En a
aquest sentit, i contemp
plant la fran
nja horària d’obertura de
d La Centtral del Circ, s’ha
dese
envolupat una
u
taula que mosstra l’ocupa
ació mitjan
na per hoora de la sala
d’enttrenament. Aquesta mo
ostra que e
els mesos amb una major ocupaci ó d’aquest espai
coinccideixen tam
mbé amb els
e mesos d
d’horari de jornada
j
inte
ensiva (agoost) però qu
ue en
gene
eral, l’ocupa
ació és basttant homogè
ènia:
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Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
e
Desembre
e
TOTAL(mitjana)

Mitjana d’’ocupació de
d la Sala
d’entrenam
ment per ho
ora
30
27
29
30
31
29
38
42
30
29
32
24
31

elació a 20
011 les quotes han soffert un petit un augme
ent en relacció a l’IVA. Tot i
En re
així, no es desccarta l’opció
ó d’haver d’a
augmentar--les més durant el curss 2013 per poder
p
assu
umir l’augm
ment que també
t
s’ha
a experime
entat per part
p
de less assegura
ances
contrractades aixxí com, les reduccions pressupostàries que es
e preveuenn per 2013.
D’altra banda, cal
c mencion
nar que el sector està
à experimen
ntant una ppèrdua de poder
p
adqu
uisitiu amb l’actual
l
situació de crissis que afec
cta la seva solvència ––com ja se’ns ha
maniifestat en diverses oca
asions- i hi h
ha el temorr de que aix
xò afecti el ppagament de
d les
quote
es o que ge
eneri una da
avallada en el nombre de persone
es usuàries de quota anual.
a

2.2. P
Programa de suport a la creació
ó
El prrograma de
e suport a la creació ccompta amb un seguitt de residè ncies que tenen
t
com a objectiu acompanya
a
ar la creació
ó artística de
es del seu període
p
méss embrionari fins
a l’esstrena de l’e
espectacle.
Per a dur a te
erme aques
st propòsit,, La Centra
al del Circ proporcionna a cread
dors i
cread
dores tot un seguit de
e recursos necessaris
s per desen
nvolupar aqquests proje
ectes:
espa
ais, assessorament, suport
s
econ
nòmic, con
ntacte amb
b xarxes loocals, estatals i
intern
nacionals, així
a com tam
mbé espais per a la refflexió i el de
ebat.
En a
aquest sentit, s’han dissenyat dife rents activittats que poden ser agrrupades din
ns les
segü
üents categ
gories: residències e n xarxa (a
a nivell local i estattal), residè
ències
intern
nacionals, residències
s d’investig
gació i cop
produccions
s. De la m
mateixa ma
anera,
existteix un prog
grama de la
aboratoris a
artístics –rec
collits al pu
unt 2.5- l’obj
bjectiu dels quals
és fo
omentar l’exxperimentac
ció prèvia all procés cre
eatiu.
En to
otal, s’han desenvolup
pat 5 residè
ències a niv
vell local i estatal,
e
7 reesidències en el
marcc de projecttes internac
cionals i s’h
han acollit 3 residències d’investtigació. A més
m a
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més,, s’ha torna
at a impulsa
ar la xarxa Camins Em
mergents pe
er la difusióó de número
os de
circ q
que acompa
anya 14 pro
ojectes artísstics.

Tem
mporalita
at de les residènc
cies
Total de
d dies d’ocup
pació
de sales
s
de creacció
Companyia

Tip
pus

Data in
nici

Data final

226
Total dies

Hopla
a Circus

TRA
ANS-mission

30/01/2
2012

02/033/2012

29

Atem
mpo

TRA
ANS-mission

17/02/2
2012

23/033/2012

24

Capg
girades

La Central
C
del Ci rc en xarxa

23/04/2
2012

16/055/2012

18

Silve
er

La Central
C
del Ci rc en xarxa

07/05/2
2012

18/055/2012

10

Arritm
mados

La Central
C
del Ci rc en xarxa

11/06/2
2012

22/066/2012

10

Miguel Ángel Soto
o

Inve
estigació

20/08/2
2012

31/088/2012

10

Tome
eu i Gris

Inve
estigació

17/09/2
2012

28/099/2012

9

Arritm
mados

La Central
C
del Ci rc en xarxa

17/09/2
2012

19/100/2012

19

Circo
o Puntino

La Central
C
del Ci rc en xarxa

25/09/2
2012

01/122/2012

14

Anim
mal Religion

Circ
cus Next

15/10/2
2012

25/100/2012

10

Siste
ers

Circ
cus Next

03/10/2
2012

19/100/2012

16

Psircc

Pro
ocess()s

05/11/2
2012

30/1 1/2012

15

Línie
es, Sònia Martínez

10/12/2
2012

14/122/2012

5

01/10/2
2012

09/1 1/2012

28

Mem
mòries

Inve
estigació
Col·laboració - accollida altres
entitats
Cre
eació comunità
ària

13/11/2
2012

23/1 1/2012

4

En E
Ebullició

Lab
boratori En Eb
bullició

05/11/2
2012

09/1 1/2012

5

Circ d
d'Hivern

a. Residències en
n xarxa a n ivell local i estatal
La C
Central del Circ
C ha acom
mpanyat cin
nc projectes
s de creació
ó en compliicitat amb espais
e
d’exh
hibició: Festtival Escena
a Poblenou
u, Antic Teatre, Festival Trapezi, A
Ateneu Popu
ular 9
Barriis i Al Filo del
d Teatro Circo
C
Price.
El su
uport s’ha concretat
c
en
n:
- La ce
essió d’un espai
e
de cre
eació;
- Un acompanyam
ment adapta
at a les nec
cessitats de cada a niveell artístic,
tècnic i de produ
ucció;
- Un suport econò
òmic per a lles despese
es generade
es per la maanutenció diària
d
de l’a
artista duran
nt el procéss de creació
ó;
- L’esttada a un es
spai escèni c col·labora
ador amb prresentació ppública de
l’espectacle.
Totess les residè
ències s’han
n adjudicat per convoc
catòria pública despréss d’un procé
és de
seleccció per parrt de la direcció artísticca de La Ce
entral del Circ i de l’esppai col·labo
orador
que iincloïa una entrevista amb
a
els doss projectes millor valorrats.
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E
Escena
Pob
blenou
Proje
ectes rebuts: 20
Proje
ecte selecc
cionat: Men
nás a trua, cia Arritmados
Per tercer any consecutiu,, La Centra
al del
Circ i el Festiv
val Escena Poblenou han
dona
at suport a un proje cte de cre
eació
emergent, en aq
quest cas M
Menás a tru
ua de
la co
ompanyia Arritmados.
A
Després d’una
d
primera creació
ó de carrerr, aquesta jove
companyia ha apostat
a
perr un especttacle
més ambiciós
s amb una acurada
esce
enografia i un mússic presen
nt a
l’esc
cenari.
esidència els hi ha perrmès crear una primerra versió de
e 40 minutss de l’espec
ctacle
La re
que ha inaugurrat el Festiv
val Escena
a Poblenou.. Tornaran a assajar ddurant el primer
p
seme
estre per accabar de po
olir la creaci ó que serà presentada
a al TAC dee Valladolid..
at que l’Esttruch ha col·laborat ofeerint 2 setm
Una particularita
at d’aquest any ha esta
manes
de re
esidència ja
a que el form
mat de l’es pectacle (carrer amb una
u estructuura molt altta) no
cabia
a en el Centre Cívic Ca
an Felipa.
L’aco
ompanyame
ent s’ha co
oncretat en
n diversos passis i devolució
d
pposterior am
mb el
direcctor artístic de La Central, un asssessoramen
nt tècnic pe
er optimitza r l’estructurra del
pòrticc, una sesssió de treba
all sobre qü
üestions de producció i un suport en comuniicació
de ca
ara a l’estre
ena de l’esp
pectacle. A més a més, la compa
anyia ha acctuat a la Mostra
M
En E
Ebullició de La Central del Circ el n
novembre.
Fitxa
a artística
Artisttes: Hèctor Rodríguez
R
i Julia Martín
nez
Músicc i composito
or: Marcos Carabante
C
Escenografia: Taller del Laga
arto
Direccció artística: Elisa Martínez
Assessorament: Jose
J
Luís Redondo
R
i Ne
ena Librado
o Gallego (Cia. Tres Pun
ntos y apartte)
Col·la
aboren: Ca L´Estruch,
L
La
L Central de
el Circ, Zirkozaurre, Fes
stival Escen
na Poblenou
u
Fotog
grafia: Chisc
co
Disse
eny gràfic: Ellisa Martínez
Idea original: Héc
ctor Rodrígu
uez i Julia M
Martínez

A
Antic
teatre
e
Proje
ectes rebuts: 23
Proje
ecte selecc
cionat: Aniimal Religio
on
Central del Circ col·la
És ta
ambé la terrcera vegad
da que La C
abora amb A
Antic Teatrre per
dona
ar suport a un
u projecte de circ inn ovador i de
e petit forma
at. Aquesta col·laborac
ció ha
apropat les nosstres dues entitats i ss’ha estès a altres ac
ctivitats: parrticipació d’Antic
Teatre a la jorn
nada TRANS-mission ssobre creac
ció comunittària i acolliida a La Ce
entral
d’un laboratori de
d creació organitzat
o
p
per aquesta entitat.
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Aque
est any 2012, la compa
anyia
selecccionada éss Animal Re
eligion, un duet
que acaba tot just de gra
aduar-se pe
er la
presttigiosa Universitat de
e Circ i Da
ansa
d’Esttocolm. Esstà integratt pel finlan
ndès
Nickllas Blomberg i el català Quim Girron, i
treba
allen en un
na proposta
a molt perssonal
que desborda de creativitat. Aqu
uesta
eleccionda pel
parella, va
ser prese
proje
ecte Circus Next (veure més a b
baix)
e 20
pel q
qual van ela
aborar una maqueta de
minu
uts
L’aco
ompanyame
ent de La Central dell Circ s’ha concretat el 2012 enn un suportt a la
producció. La re
esidència i l’estrena
l
tin
ndran lloc ell 2013. Aquest projectee compta amb el
supo
ort d’altres entitats:
e
Fira
a Tàrrega, P
Pôle Cirque
e La Cascad
de i Subtopiia (Suècia).
Fitxa
a artística
Artistes: Nicklas Blomberg i Quim
Q
Giron

El ssetembre, es va esttrenar en el marc del
d
Festiva
al Dansaloona l’espec
ctacle
Nom
marramon de
d Zirkus Frak, que va
a ser el projecte ajudat amb la ressidència con
njunta
Anticc-Central l’a
any anteriorr. Les 4 fun
ncions van ser un èxit de públic i Antic Teattre va
programar de nou
n
4 funciions a l’octtubre. L’esp
pectacle es
s va poder veure també al
Festiival Teatraccciones de Burgos
B
el n ovembre.

A
Ateneu
Pop
pular 9 Barrris
Proje
ectes rebuts: 7
Proje
ecte selecc
cionat: Efe
ecte Cafeïna
a, Circo Pu
untino
El suport conju
unt a una residència de creació és una de les divverses línie
es de
col·la
aboració en
ntre La Cen
ntral del Ciirc i l’Atene
eu Popular 9 Barris. D
Després d’haver
recollzat, l’any 2011, la crea
ació d’Estro
opicio, han seleccionat
s
enguany eel projecte Efecte
E
Cafe
eïna de la co
ompanyia ittaliana insta
al·lada a Ba
arcelona, Circo Puntinoo.
El prrojecte de Circo
C
Puntiino consistiia en adaptar a sala un espectaacle creat en
e els
meso
os anteriorss en formatt carrer. Pe
er qüestions
s de calendaris, noméss podien es
star 3
setm
manes en creació
c
a La Central d
del Circ, a més de la
a residènciia tècnica d’una
setm
mana a l’Atteneu. La Central i ll’Ateneu va
am accepta
ar-ho tenintt en comp
pte el
recorrregut que portarien amb
a
l’espe
ectacle gràc
cies a nom
mbroses funncions de carrer
c
durant l’estiu i perquè
p
la co
ompanyia co
omptaria am
mb la mirada externa dde Bet Garrrell de
la co
ompanyia Lo
os Galindos
s. Circo Pun
ntino va ap
profitar realm
ment cada m
minut de la seva
resid
dència a La
a Central del
d Circ, tre
eballant a corre-cuita
c
per arribarr a l’estrena. La
resid
dència tècniica a l’Aten
neu li va pe
ermetre tenir un disseny de llumss plasmat en
e un
plàno
ol i una fitxa
a tècnica.
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ateix, l’espe
ectacle no era
e suficiennt madur qu
uan es
Tanma
van p
presentar a l’Ateneu Popular
P
9 B
Barris. Té molts
punts fluixos: una durada curta
c
per seer un espectacle
de sa la, uns perrsonatges poc
p
profundditzats i un
n guió
que p
podria ser més
m
treballat. Aquestees observa
acions
s’han traslladat a la companyia duraant la sess
sió de
valora
ació i servira
an d’inspira
ació a l’horaa de plante
ejar la
convo catòria de
el 2013. Cal
C
notar, però, qu
ue la
compa
anyia va pa
articipar a la Mostra En Ebulliciió del
novem
mbre amb un
u número de manipu lació i mov
viment
que va
a demostrarr un afany de
d recerca dde llenguatg
ge.
El pocc temps que
e la compan
nyia ha passsat a La Ce
entral i
la sevva necessittat de centtrar-se en els assajos i la
produccció només
s va permetre fer un asssessorame
ent en
qüesti ons puntua
als de comu
unicació am
mb program
madors
sense poder-se centrar am
mb la profunnditat que es fa
amb a
altres residè
ències.
Fitxa
a artística
Idea original, cre
eació i interpretació: El isa Zanglari i Andrea Cas
stiglia
Mirad
da externa: Bet Garrell (Los
(
Galindo
os)
Disse
eny de llums: Francis Baena

Arran
n del procé
és de selec
cció d’aquessta residència, La Central del Ciirc va oferirr a la
companyia Sis
sters una residència d
de 3 setma
anes a l’octubre de 20012. Tot i ser un
proje
ecte artísticcament pote
ent i prome
etedor, no podia ben
neficiar-se dde la residència
conju
unta ja que
e no podia estrenar-se
e a l’octubre. Aquest projecte éss ara un dels
d
5
proje
ectes selecccionats per Circus Nexxt.

T
Trapezi
ectes rebuts: 11
Proje
Proje
ecte selecc
cionat: Cia Capgirade
es
Per p
primera veg
gada, la Fira de Circ Trapezi i La
L Central del
d Circ s’hhan associa
at per
dona
ar suport a la creació d’un
d
número
o de circ mitjançant un
na residènccia a La Central i
l’estrrena del núm
mero en el mític Cabarret La Palm
ma del Festiv
val.
número de trapezi doble de la
a company
yia Capgira
ades va sser la proposta
El n
selecccionada. Aquest
A
due
et està com
mençant la seva trajec
ctòria profeessional després
d’havver-se format a l’escola
a Tarumba a Lima, Perú.
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L’aco
ompanyame
ent per pa
art de La Central va
a ser
sobre
etot a nivell artístic ja
a que el nú
úmero com
mptava
amb una bona tècnica
t
de trapezi
t
però
ò necessitava un
treba
all profund de dramatú
úrgia. El di rector artís
stic va
tenir diferents sessions
s
de treball amb
b la compa
anyia i
Alba Sarraute que la va dirigir. Ca
ap al final de la
resid
dència, es va
v introduirr la figura d
d’una coreò
ògrafa
aèria
a per donar més força al
a número.
Les presentacio
ons a Trap
pezi van a
anar molt bé:
b el
ero ha que
edat rodó i funciona am
mb el públiic. Ha
núme
perm
mès que aquesta comp
panyia jove
e pugui fer-se un
lloc a
al sector a Catalunya
C
després
d
de la seva form
mació
a l’exxterior.
En a
aquest senttit, la residè
ència ha esstat molt úttil: ha
dona
at a la comp
panyia un espai
e
íntim per a acab
bar de
perfillar un núme
ero més enlllà de la rut ina tècnica i li ha
dona
at molta visibilitat.
La ccompanyia Capgirades
s va partici par a la Mostra
M
En Ebullició
E
deel mes de maig,
dirigiida per Joh
hnny Torres
s, gràcies a la qual va poder adaptar el núm
mero a un fo
ormat
de 36
60º.
Fitxa
a artística
Idea original, cre
eació i interpretació: Essther Panés i Sílvia Borre
ell
Mirad
da externa: Alba Sarrautte

A Filo / Tea
Al
atro Circo P
Price
Al Filo és una iniciatiiva del Tea
atro Circo P
Price i el Fe
estival
Escena C
Contemporá
ánea per donar
d
visibbilitat a la nova
creació cirrcense. El 2012, 9 co
ompanyies van particiipar a
una marató
ó de circ al Price, dava
ant de públi c i professio
onals.
La Centra l del Circ ha
h col·laborat amb la iniciativa oferint
o
una residè
ència de cre
eació (cessió d’espai) dde 2 setma
anes a
un dels p
projectes presentats.
p
El directorr artístic de
d La
Central de
el Circ va as
ssistir a la presentació
p
ó i es va aco
ollir al
mes d’abriil l’artista Jo
orge Silves
stre “Silver” que va tre
eballar
la creació del seu número i el va
v presenta r a la Mosttra En
Ebullició de
el mes de maig.
m

b. Residències a nivell interrnacional / coproduccions
Els p
projectes eu
uropeus en els quals p
participa La Central de
el Circ tenenn com a ob
bjectiu
princcipal el reco
olzament a la creació c ircense. La Central del Circ, juntaament amb altres
entita
ats d’Europ
pa, disseny
ya dispositiius que pe
ermeten a companyiees desenvo
olupar
fasess del seu procés de crreació en d
diferents països per tall de connecctar amb el teixit
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profe
essional i do
onar projecció al seu e
espectacle. Cada proje
ecte incideixx en un territori o
en un
n tipus de projecte
p
determinat.
Els p
projectes qu
ue van rebre el suporrt de La Ce
entral en el marc de T
TRANS-mission i
Proccess()s són coproduccions del cen
ntre.

TRANS--mission
n és un projjecte de co
ol·laboració de centres de creacióó europeus per a
TRANS-mission
s
a la
a creació, a la producció i a la difuusió en el sector
s
millorar les pràcctiques de suport
mporani. TRANS-misssion reuneix cinc socis: l’Espaace Catastrrophe
de ccirc contem
(Brusssel·les), La
a Grainerie (Toulouse)), La Centra
al del Circ (Barcelona)
(
), Zelig (Torrí) i el
Festiival Mirabilia (Fossano
o). El proje
ecte, finanç
çat pel prog
grama euroopeu Culturre, es
dese
envolupava durant el 20
011 i el 201
12.
Aque
est any 20
012, La Central
C
del Circ del Circ ha acollit
a
dos dels projectes
acom
mpanyats: Hopla
H
Circu
us (Bèlgica ) i Atempo
o Circ (Cata
alunya) durrant 5 setm
manes
cada
ascú.
Les d
despeses de
d viatge, l’a
allotjament i les dietes durant la re
esidència h an anat a càrrec
c
del p
projecte. Le
es company
yies van re bre també uns diners de coprodducció (15.0
000 €
cada
ascuna). Am
mbdues com
mpanyies ess van benefficiar d’un se
eguiment im
mportant pe
er part
de la
a direcció artística del centre així com de suport i asses
ssorament a nivell tècn
nic. A
més a més, un
ns dels eixo
os d’acomp
panyament de La Central del Cirrc en el pro
ojecte
TRANS-mission
n era la com
municació i lla difusió. Els
E dos projectes van ttenir sessions de
treba
all en aquesst sentit amb
b el persona
al de La Ce
entral.

Hoplla Circus, El
E bien vs el
e mal
La company
yia treballa a la creació
ó d’un
espectacle de
d carrer bbasat en la lluita
lliiure mexica
ana. Actuenn a dalt d’un
n ring
de boxa i ju
uguen ambb els codis
s dels
combats de lluita lliure.. Ara per ara,
a
la
fo
ormació am
mb la qual l a company
yia va
estar en res
sidència a La Centra
al del
Circ
C
ja no
o és la qque actuarà a
l’e
espectacle. En efectee, al març Hopla
H
Circus
C
va es
strenar unaa primera versió
v
de l’especta
acle a Brusssel·les qu
ue va
re
esultar poc assolida i lla company
yia ha
fe
et un replan
ntejament dee la proposta.
Arran
n de la sevva estada a Barcelona
a, s’han inc
corporat al projecte M artí Soler i Alba
Sarra
aute.
Hopla Circus ha
a fet 4 assajjos oberts d
durant la seva residènc
cia.
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Fitxa
a artística
Amb: Gonzalo Allarcón, Aurellia Brailowskky, Gaetan Dejonghe,
D
Benjamin Eugeene.
Dram
matúrgia: Joa
anna Bassi
Esce
enografia: Rafael Alavez
z
Tècn
nica de lluita
a lliure: Juve
entud Guerre
era
Tècn
niques de cirrc: Slava Kukushkin
Coprroducció: La
a Grainerie, Fabrique de
es arts du cirque et de l’itinérance
l
((Balma), L’Espace
Catasstrophe (Bru
ussel·les), Ze
elig (Torí), La
a Central de
el Circ (Barce
elona) en el marc de TR
RANSmission, amb el suport
s
del programa Cu lture de la Comissió
C
Europea, Theaater op de Markt –
PTC Dommelhof (BE), Humo
orologie (BE
E), amb el su
uport de les autoritats flaamenques i de la
Fede
eració Wallon
nie – Brussel·les (BE).

mpo Circ, Aprendre,
A
començar
c
a perdre
Atem
La ccompanyia havia fet un prim
mer
perío
ode de residència a La
L Central el
2011
1. Enguanyy, ha gaud
dit del tem
mps
que lli quedava de
d les 5 setmanes que
e li
tocavva a La Central a més d’efectu
uar
una part del temps que hauria
h
d’havver
passsat a Bèlgicca, però que les sevves
nece
essitats tècn
niques no permetien.
de
Dura
ant les 2 últimes setmanes
s
resid
dència, Atem
mpo Circ va
a presentarr 3
preesstrenes dell seu espec
ctacle, dava
ant
de prrogramadorrs i altres arrtistes.
Segu
uidament, va
v comença
ar el seu ciccle d’actuac
cions en el marc del pprojecte TR
RANSmission (veure apartat
a
projectes intern
nacionals d’’aquesta me
emòria).
Fitxa
a artística
Amb: Marilén Rib
bot, Eleonora
a Giménez, N
Natalia DʼAnunzzio, Serg
gi González, Matías Marrré
Idea original i direcció: Matíías Marré Me
edina
Música: Diversoss autors
Espa
ai escènic: Alejandro
A
Román i Matíass Marré
Softw
ware i projec
cció vídeo: Emmanuele Mazza
Docu
umental: Sakari Laurilla
Vestu
uari: Roberta
a Petit, Marillén Ribot
Body
y painting: Ana
A Carolina
a Rochon
Producció: ATEM
MPO S.C.C.L
L
Coprroducció: La
a Grainerie, Fabrique de
es arts du cirque et de l’itinérance
l
((Balma), L’Espace
Catasstrophe (Bru
ussel·les), Ze
elig (Torí), La
a Central de
el Circ (Barce
elona) en el marc de TR
RANSMission, amb ell suport del programa Culture de
e la Comiss
sió Europeaa i Centre d’Arts
Escèniques de Re
eus (CAER).

Process
s()s
Aque
est projecte
e té com a finalitat
f
fom
mentar la cre
eació i la diifusió del ciirc contemp
porani
al territori Pirine
eus Mediterrrània, a tra
avés de la circulació dels
d
artistess i de les obres,
o
perquè se’n ben
neficiïn tantt els artiste
es com els programado
p
ors i els púúblics. Reun
neix 3
entita
ats: La Cen
ntral del Circ
c (que coorrdina el pro
ojecte), La Grainerie
G
(M
Migdia-Pirine
eus) i
l’Oficcina de Turrisme de Perpinyà (Lle
enguadoc-R
Rosselló). Process()s
P
es desenvolupa
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en sintonia amb
b el projecte
e transfrontterer Pirineus de Circ que reuneiix 10 socis de la
vessant oest de
els Pirineus.
Entre
e les diferents accions que im
mpulsa, el projecte Prrocess() dóóna suportt a 2
residents al territori euroregionaal. Va obrir una
proje
ectes de crreació de companyies
c
convvocatòria el mes d’ab
bril per tal de selecc
cionar un projecte d’’una companyia
emerrgent i un projecte
p
d’una compan
nyia consolid
dada. Ambd
dós projectees reben un ajut
econ
nòmic així com
c
un acompanyame
ent per part dels socis de Processs()s. La sellecció
ha esstat efectua
ada per una
a comissió q
que reunia els socis de
e Process())s i els espa
ais de
creacció del proje
ecte Pirineu
us de Circ.
odalitat com
12 projectes es van presen
ntar a la mo
mpanyia em
mergent i 122 ho van fe
er a la
moda
alitat compa
anyia conso
olidada.
c, Acromettria
Psirc
Aque
esta jove companyiaa s’ha don
nat a
conè
èixer durantt el 2012 am
mb un núme
ero de
mà a mà que
e ha recoorregut dife
erents
festiv
vals, captiv
vant públic i professio
onals.
Està
à preparant el seu prim
mer espectac
cle de
sala i s’ha affegit al duuet inicial, Adrià
Montaña i Wanja Kahlterrt, l’artista Anna
Pasc
cual (ex membre
m
dee la comp
panyia
Tang
gram a la que
q La Cenntral havia donat
supo
ort el 2011).
e novembre
e i van preesentar un peça
Han efectuat una residència de 3 ssetmanes el
bàtica de 10
1 minuts a la mostra
a En Consttrucció del 13 de deseembre. El 2013,
2
acrob
efecttuaran dive
erses resid
dències, ta nt a La Central
C
com
m a altress espais, abans
a
d’esttrenar l’espe
ectacle el mes
m de maig
g.

Fitxa
a artística
Integ
grants: Wanjja Kahlert, Ad
drià Montaña
a, Anna Pasc
cual
Idea i creació: Psirc
Mirad
da externa: Alba Sarrautte i Johnny T
Torres
Técn
nica de mà a mà: Martí Soler
S
Core
eografia: Berrta Pascual
Esce
enografia, ca
ap tècnic: Be
enet Jofre

dini, Vells, bruts i dollents
La Famille Gold
Aque
esta serà la
a tercera crreació de La
a Famille Goldini,
G
com
mpanyia franncesa que ja ha
actua
at en diverses ocasio
ons a Cata
alunya. Es
s tracta d’u
un projectee de carrerr que
reflexxiona sobre
e la decadència d’una
a parella de
d circ. Durant el 20112, han rea
alitzat
diverrsos període
es de creac
ció a La Gra
ainerie i fara
an una resid
dència a Laa Central de
el Circ
al ma
arç de 2013
3. L’estrena de l’especttacle serà al
a mes de maig.
m
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a artística
Fitxa
Idea original, cre
eació i interpretació: La
a Famille Goldini (Hugues
s Amsler i Prriscilla Muré))
Direc
cció: Christin
ne Rossignoll
Cons
structors: P.. Geffroy, F. Breuil
Vestu
uari: Natacha Faure
Creació musical: Fanfare P4
4
Difus
sió: A Deyma
arie
Administració: Eric
E Beauden
non
Fotos
s i vídeo: Sileks
ort de la con
Amb el suport de: Process()s,, amb el supo
nvocatòria Cu
ultura de l’Euuroregió Pirin
neusMeditterrani (copro
oducció), Re
egió Midi-Pyrrénées, Atelie
er 231 CNAR
R de Sottevillle lès Rouen
n
(resid
dència i coprroducció), An
nimakt (resid
dència i coprroducció), Ha
angar des miines (intensiu
u de
forma
ació), escola Le Lido i Fe
estival Le Ma
ans fait son cirque.
c

Circu
us Next
ectes rebuts (convoc
catòria euro
opea): 126
Proje
projectes preseleccionats: Oktob
e Kozh, Nic
colas Longuuechaud, Sisters
bre, Cirque
12 p
pany, Collectif Martine à la plage, Compagnie du chaos, La boca aabierta company,
comp
Anim
mal Religion, Cie Nuua,, Zendra, Io
ona Kewney
y, La Tourno
oyante
La C
Central del Circ
C ha dona
at suport a 3 dels proje
ectes prese
eleccionats per Circus Next:
Siste
ers compan
ny, Animal Religion, Zendra. Els dos prim
mers comppten amb antics
a
alum
mnes de la Rogelio
R
Rivel (Pablo R
Rada i Quim
m Giron) mentre que el tercer és liderat
per u
una usuària
a de La Ce
entral (Ingrrid Esperan
nza Berman
n). Circus N
Next, platafforma
europea, té per objectiu de
escobrir, aco
ompanyar i donar supo
ort a les novves genera
acions
d’auttors de circc a Europa
a. El projeccte s’explic
ca més detalladamentt a l’apartat 2.8.
(Projjectes Intern
nacionals) d’aquesta
d
m
memòria.
El su
uport a less 3 compan
nyies ha co
onsistit en facilitar la preparacióó de la maq
queta
escè
ènica de 20 minuts que
e havien de preparar per
p la setma
ana de seleccció que va
a tenir
lloc a Neerpelt (Bèlgica) el novembre
e. A més a més, l’Instittut Ramon Llull ha suffragat
els ccostos de de
esplaçamen
nts de les p
persones membres i re
esidents a C
Catalunya de
d les
comp
panyies Zen
ndra i Animal Religion..
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Anim
mal Religion
La co
ompanyia, integrada
i
per Quim Giiron i Nickla
as Blomberg
g, ha efectuuat 2 residè
ències
aban
ns de la setm
mana de prreselecció a Neerpelt:
‐ A la Cen
ntral del Circ
c: 15-25 d’o
octubre de 2012
2
‐ A Copen
nhagen: 5 al
a 10 de novvembre de 2012
La se
oncloure am
eva residèn
ncia a La de
el Circ va co
mb un assa
aig obert al qual van as
ssistir
artisttes usuaris de La Cen
ntral i profe ssionals. Tot
T i que el seu project
cte no ha qu
uedat
entre
e els 5 finallistes, la co
ompanyia A
Animal Relig
gion compta
a amb supoort per a dur-lo a
terme
e:
‐ Ha estatt selecciona
ada per la re
esidència co
onjunta Cen
ntral del Cirrc - Antic Te
eatre
(6 setma
anes de residència a La
a Central, 3 setmanes de residènncia a Antic
Teatre i actuacions a l’octubre de 2013)
‐ Fira Tàrrrega li ofere
eix una resid
dència i una
a estrena
‐ La Fira de
d Circ Trap
pezi program
marà un wo
ork in progre
ess de l’esppectacle
‐ El Festivval Mirabilia
a (Itàlia) li offereix una re
esidència i actuacions
Altres suports per concreta
ar:
e de creació
ó Subtopia ((Suècia)
‐ El centre
‐ El centre
e de creació
ó La Cascad
de (França))
‐ El TNC s’ha
s
interes
ssat pel projjecte
El fet d’haver esstat presele
eccionada h
ha permès a la compa
anyia Animaal Religion donar
d
a co
onèixer el seu
s
projectte al circuiit de profe
essionals de Catalunyya i Europa
a. La
respo
osta ha esstat excel·le
ent i li perm
metrà crearr un espec
ctacle amb un recolza
ament
amplli i diversificcat.

ers Compa
any
Siste
Aquest trio cosmo
opolita com
mprèn un Canari
C
(Pablo Rada),
R
un fra
ancès (Valiaa Beaulieux
x) i un
danès (M
Mikkel Hobbitz). La seeva residèn
ncia a
La Central, d’una durada dde 3 setm
manes,
p
abans que laa companyia fos
estava pactada
preselec
ccionada a Circus Nexxt. Havia re
etingut
l’atenció del com
mitè de sselecció de
d
la
residènc
cia conjunta
a amb l’Atteneu Popu
ular 9
Barris i s’havia
s
ofertt a la compaanyia una cessió
c
d’espai de
d 3 setman
nes.
A mé
és de la se
eva estada a La Cen tral, la com
mpanyia ha efectuat uuna residèn
ncia a
Subttopia (Suèciia).
Ha q
quedat seleccionada arran
a
de la setmana a Neerpelt i és ara un dels 5 projectes
que rebran el suport de Ciircus Next ((residències
s i beca d’e
escriptura) i presentara
an un
extra
acte del seu
u espectacle
e al Théâtre
e de la Cité Internationa
ale de Pariss l’abril de 2013.
2
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dra / Ingrid Esperanza
a Berman M
Marin
Zend
L’artiista mexica
ana, resident a Barce
elona, comp
pta amb tre
es personees al seu equip:
e
Melisssa Salvador (rigger), Maurici P radas (mús
sic) i Jorge
e Albuerne (llums i mirada
m
exterrna). Va ben
neficiar-se de
d 2 residè ncies:
‐ A la Grainerie (Toullouse): del 15 al 27 d’o
octubre
‐ A l’Espace Catastro
ophe (Brusssel·les): del 9 al 13 de novembre
Enca
ara que la companyia
a no hagi fet cap re
esidència a La Centra
ral, va rebrre un
acom
mpanyamen
nt per part de l’equip del centre i un ajut per
p cobrir ddietes duran
nt les
resid
dències com
m a preselec
ccionada de
e Circus Ne
ext..
Aque
esta presele
ecció obre nous horittzons per la
a
comp
panyia Zen
ndra ja que participarà
à al Festiva
al
Subccase 2013 (Estocolm) en el marcc del Focus
Cata
alà organitza
at amb la co
ol·laboració
ó de l’Institu
ut
Ram
mon Llull.
El feedback del jurat ha aju
udat l’artista
a a aclarir la
a
línia en la qual vol desenvo
olupar la crreació per la
a
qual cercarà sup
ports l’any 2013.
2

Resiidència con
njunta amb
b Le Samov
var
Estavva previst obrir,
nsecutiu, un
o
per terrcer any con
na residènc
cia conjuntaa entre Le
Samovar (Paris) i La Centrral del Circ a
adreçada a projectes de
d creació ccentrats en el
palla
asso. Les difficultats eco
onòmiques de Le Samovar i la situació de treesoreria de La
Centtral del Circ, motivada per l’endarrreriment en els pagaments de subbvencions, ha
h fet
que a
aquesta ressidència no s’hagi convvocat finalm
ment.

c. Residències d’investigac
ció
Són residènciess que tenen
n com a obj ectiu promo
oure la inve
estigació enn les arts de
el circ
per a innovar en
e els llenguatges esscènics. La
a Central del Circ ceddeix entre 2 i 4
vega
ades l’any una
u sala de creació a p
projectes qu
ue es trobe
en en una faase embrionària,
per a permetre’’ls treballar la recerca tècnica i le
es proposte
es de risc een la creac
ció de
núme
eros de circc. Es pretén
n potenciar e
el primer es
stadi, el més incert i frààgil, previ a l’inici
del p
procés de creació.
c
El moment e n que dos o més artistes s’ajunnten i prove
en de
treba
allar junts per
p veure si sorgeix la
a química im
mprescindib
ble per a eesdevenir parella
artísttica. Aquessts períodes
s d’investig
gació són fo
onamentals
s. Sense ellls, és difíciil que
sorge
eixi l’impulss necessari per a emba
arcar-se a crear
c
un esp
pectacle. Peermeten arriscar
totalm
ment ja que
e no s’exige
eix cap resu ltat.
nse haver de mostrarr un resultaat final i es
La ccessió és de dues settmanes, sen
s fa a
travé
és de la valo
oració del projecte
p
i un
na entrevista
a personal prèvia
p
i finaal.

uel Ángel Soto
S
Migu
Aque
est artista, membre d’Atempo
d
C
Circ, està preparant
p
un
u solo am
mb dues perxes
xinesses. Necesssitava un espai
e
íntim o
on poder ce
entrar-se en la creacióó d’un moviment

La Central del
d Circ · Mem
mòria d’activita
ats · Any 2012
2

19

tècniic i coreogràfic per pujar less perxes. Va ser se
eleccionat mitjançant una
convvocatòria “exxpress” (només per ca
artellera inte
erna del cen
ntre) al mitjaans d’estiu.
Va d
disposar d’u
una sala durant 2 se
etmanes a l’agost i va
a convidar personal de
d La
Centtral i usuariss i usuàries l’últim dia p
per ensenya
ar el resulta
at d’aquest procés.
meu Amer, Griselda
G
Ju
uncà
Tom
Se’ls
s va oferir la possibiilitat de fer una
resid
dència d’inv
vestigació aarran de la seva
cand
didatura a la convoccatòria con
njunta
amb l’Ateneu. Tot
T i tenir un projecte
e molt
interressant, nec
cessitava m
molta investigació
prèvia abans de poder enntrar en una
a fase
d’esc
criptura. Durant
D
duees setmane
es, a
finals
s de setembre, la com
mpanyia va poder
provar el treball amb aparrells de circ
c amb
la lín
nia dramatúrgica de l’espectacle
e que
parla
arà de la gu
uerra civil esspanyola.
es
Línie
a Martínez va sol·licittar un espa
Sònia
ai per dur a terme un
n laboratorii de creació
ó per
posa
ar les basess del projec
cte Línies, un especta
acle inspira
at en el móón subterran
ni del
metro
o que barre
ejarà circ i projeccion s audiovisu
uals. Se li va
v cedir unna sala durrant 1
setm
mana el dessembre pe
er treballar amb un grup
g
d’artistta i els cool·laboradorrs del
proje
ecte amb 2 objectius:
‐ Fer provves del treba
all de projeccció i movim
ment de circ
c
‐ Seleccio
onar el artisttes que con
nformaran el
e repartiment de l’espeectacle.
d. Residències en
n règim de lloguer d’e
espai
Molte
es compan
nyies són les que h
han sol·licittat un esp
pai on podder crear o bé
perfe
eccionar i assajar
a
el seu
s
especta
acle durant tot l’any 2012.
2
Es poot constatar que
existteix una pettita fluctuació; per una banda, durrant els mes
sos de méss programac
ció de
circ ii, per l’altra
a, els mesos on hi ha molts dies festius seg
guits com pper exemple
e, per
Nada
al. Si les companyies
c
s o artistess tenen fein
na en l’àmbit de l’exhhibició canv
via la
durad
da dels llog
guers i, es tendeix
t
a occupar la salla per dies. En cas conntrari, els mesos
m
de ba
aixada en la
a programa
ació, les ocu
upacions de
e la sala són
n per setmaanes.
Compa
anyia
Els C
Circ Sentits
Las Polis
Martta Fernánde
ez
Los 2Play
1, 2, 3 Porduccions
Mar Gómez
CapiCua
Capg
girades
"eia""
Los 2Play
Bacu
um Producccions

Prrocedència
a
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya

Mes
M
Gene
er
Gene
er
Gene
er
Gene
er
Gene
er
Febrrer
Febrrer
Febrrer
Febrrer
Febrrer
Febrrer
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Irene
e Estradé
Olge
er
Marttí Soler (Daraomai)
Ceciilia Manfrinii
"eia""
Jade
e Zeron
Enfilla't-Plecs
Konzzertinaz's
Cia. ES
Gabriel i Emi
Olge
er
Asie
er Garnatxo
Estro
opicio
Konzzertinaz's
Mon
ntse Franco
Lorra
aine Louise
e Gallen
Hécttor Rodriguez
Circo
o Al Punto
Ceciilia Manfrinii
Flyin
ng Tiritas
Dara
aomai
Atem
mpo
Asie
er Garnatxo
Jade
e Morín
Jade
e Zeron
Elen
na Burani
Paull Gómez
Duo Laos
Zahiir Circo
Nadine O'Garra
a
Lorra
aine Louise
e Gallen
Josu
ué Bolaños
Duo Laos
Marttí Soler
Irene
e Estradé
Igna
acio Flores
Martta Serena
Capicua
This Side Up
Lluíss Danés
Igna
acio Flores
Irene
e de Paz
Cam
mille Grobb
Cia. ES
Grise
elda i Tome
eu

Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Itàlia
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya/Argenttina
Espan ya
Catalu
unya
País B
Basc
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Valènccia
Madrid
d
Itàlia
Catalu
unya
Catalu
unya/França
a
Catalu
unya/Argenttina
País B
Basc
Catalu
unya
Catalu
unya
Itàlia
Catalu
unya
Argenttina
Catalu
unya/Argenttina
Catalu
unya/França
a
Catalu
unya/França
a
Argenttina
Catalu
unya/Argenttina
Catalu
unya
Catalu
unya
Espan ya/França
Catalu
unya
Catalu
unya
Austrà
àlia
Catalu
unya
Espan ya/França
Madrid
d/Catalunya
a
Catalu
unya
Argenttina/Catalun
nya
Catalu
unya

Febrrer
Febrrer
Març
ç
Març
ç
Març
ç
Març
ç
Març
ç
Març
ç
Març
ç
Març
ç
Març
ç
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Maig
g
Maig
g
Maig
g
Maig
g
Maig
g
Maig
g
Maig
g
Maig
g
Maig
g
Juny
y
Juny
y
Juny
y
Juny
y
Juny
y
Juny
y
Juny
y
Juny
y
Juny
y
Juliol
Juliol
Juliol
Juliol
Juliol
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2
2
2
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1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
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Estro
opicio
Los 2Play
Inon
n Samuelov
Vivia
an Friedrich
h
Cam
mille Grobb
Jere
emías Fagan
nel
Sara
a Pons
Dieg
go Díaz
Migu
uel Soto
Cia. ES
Susa
ana Rodrígu
uez
Fern
nando Pose
e
Lú P
Prestach
Júlia
a Juan-Torre
es Fondevilla
Sand
der
Susa
ana Rodrígu
uez
Irene
e Estradé
Zahiir Circo
Call me Maria
"eia""
Asie
er Garnatxo
Estro
opicio
Bahu
uala
Marttina Nova
Asie
er Garnatxo
Seba
as
Nena
a Librado
Cam
milo Clown
Jimm
my i Andrea
a
Vivia
an Friedrich
h
Man
nel Rosés
Maxximiliano Stia
Estro
opicio
Cam
milo Clown
Mòn
nica Alsina
Mòn
nica Alsina-F
FOCUS
Asie
er Garnatxo
Alexxis Rouvre
Núria
a (cia. Danssa)
Jorg
ge Alcover
Germ
man Caro
Vivia
an Friedrich
h
Jimm
my
Jorg
ge Alcover
Asie
er Garnatxo

Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Alema nya
Catalu
unya
Argenttina/Catalun
nya
Catalu
unya
Argenttina/Catalun
nya
Argenttina/Catalun
nya
Argenttina/Catalun
nya
Catalu
unya
Argenttina/Catalun
nya
Argenttina/Catalun
nya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Argenttina/Catalun
nya
Catalu
unya
Catalu
unya
País B
Basc
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
País B
Basc
Catalu
unya
Madrid
d/Catalunya
a
Catalu
unya/França
a
Catalu
unya
Alema nya
Catalu
unya
Argenttina/Catalun
nya
Catalu
unya
Catalu
unya/França
a
Catalu
unya
Catalu
unya
País B
Basc
França
a
Catalu
unya
Catalu
unya
Argenttina/Catalun
nya
Alema nya
Catalu
unya
Catalu
unya
País B
Basc

Juliol
Juliol
Agos
st
Agos
st
Agos
st
Agos
st
Agos
st
Agos
st
Agos
st
Agos
st
Agos
st
Agos
st
Agos
st
Agos
st
Agos
st
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Octu
ubre
Octu
ubre
Octu
ubre
Octu
ubre
Octu
ubre
Octu
ubre
Octu
ubre
Octu
ubre
Octu
ubre
Octu
ubre
Nove
embre
Nove
embre
Nove
embre
Nove
embre
Nove
embre
Nove
embre
Nove
embre
Nove
embre
Nove
embre
Nove
embre
Dese
embre
Dese
embre
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2
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1
1
1
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2
1
1
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2
1
1
1
2
1
1
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Eva Szwarcer
Jade
e Zeron
Del R
Revés
Psircc
Circo
o Maravillass
Sand
der
TOT
TAL:: 107 co
ompanyies

Argenttina/Catalun
nya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya
Catalu
unya

Dese
embre
Dese
embre
Dese
embre
Dese
embre
Dese
embre
Dese
embre

1
1
1
1
1
1
149 setmanes

El total de comp
panyies aco
ollides ha e
estat de 107
7, que han residit a l’esspai en diversos
mom
ments –fet que
q
s’explic
ca per la du
urada i inte
ermitència dels
d
processsos creatiu
us en
circ–
–.
Sego
ons es reflecteix en aquesta taula , l’ocupació
ó de les 4 sa
ales de creaació en règim de
llogu
uer d’espai ha
h estat de
el 68%, perccentatge al que encara
a faltaria sum
mar-li la
pació de sales per part de les resid
dències
ocup

2.3. M
Mostres ob
bertes
Les mostres estan
e
pensa
ades com una prime
era i neces
ssària conffrontació de les
difere
ents creacio
ons amb el públic, aixíí com també
é, com un punt
p
de parttida o platafforma
per a una prime
era entrada als circuits de difusió.
o té entre els
S’ha d’apuntar aquí,que
a
La
a Central no
e seus ob
bjectius esdeevenir un centre
c
d’exh
hibició d’esp
pectacles de circ. D’un
na banda, perquè
p
la se
eva raó de sser és justa
ament
la qu
ue comportta tots els passos pre
evis al mom
ment de l’e
exhibició, dee l’altra, pe
erquè
tamp
poc no compta amb la infraestructtura necess
sària per de
esenvoluparr-se com a espai
de d’’exhibició de gran form
mat.
Amb aquesta vo
oluntat es re
ealitzen anu
ualment div
verses mostres, amb diiferents form
mats i
enve
ergadures i amb públic professiona
al i general, que van des
d dels asssajos oberts
s, fins
mostra sem
a la m
mestral de le
es diferentss residèncie
es que han passat per La Central, com
En E
Ebullició
a. Mostres En Ebullició
E
Les Mostres En
E Ebullició existeixen
n des del 2010.
2
S’assemblen foormalment a un
caba
aret (amb un
na successió de núme ros), però els
e treballs que
q s’hi preesenten no estan
forço
osament accabats. Esta
an obertes a públic ge
eneral, però
ò es fa una important tasca
de difusió a públic especialitzat: cop roductors, programado
ors, instituccions, etc. per a
multiiplicar les oportunitats de visibilita
at de les com
mpanyies re
esidents.
Incorrporen tam
mbé la figu
ura d’un d
director d’escena per donar unn estímul i una
cohe
erència a la mostra. Se
e’n realitza u
una cada se
emestre.
Mosttra de l’11 de maig
Direccció artística
a: Johnny Torres
T
Emilliano Ron (corda
(
llisa)
Loïc del Egido (diàbolo)
Silve
er (malabarrs)
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Cia. Balusca (b
bàscula i mà
à a mà)
Asie
er (malabarss)
Cia.P
Psirc (mà a mà)
Cia. Capgirade
es (trapezi doble)
d
En JJohnny Torrres va agaffar el tema
a del
treba
all i l’objecte
e diari com a fil condu
uctor
de la
a mostra. Va
V treballarr durant 4 dies
en fo
ormat labora
atori sobre la qüestió d
de la
succcessió dels diferents números. En
n va
que
resulltar una mostra aleatòria,
a
depe
enia del pa
aperet amb
b el nom d
d’un
artistta que treia
a algú del públic cada ccop.
El resultat va se
er molt posittiu ja que e s va
n complicittat i harmo
onia
crearr una gran
entre
e els diferen
nts artistes.
Aque
esta experiència va confirmar
c
la
a necessitatt de la pre
esència d’u n director de la
mosttra, que perrmeti trenca
ar amb el fo rmat “cabarret dels artistes residennts” i perme
eti als
particcipants viurre una expe
eriència cre
eativa a més de presen
ntar el seu propi treba
all. Va
supo
osar també el primer es
spectacle e n format 36
60º a La Central del Cirrc.
L’asssistència en
n aquesta edició va serr de:
Socis No socis
s
Invita
acions
Total
47
84
49
180
Mosttra del 9 de
e novembre
a: Jorge Allbuerne
Direccció artística
Nadiine O’Garra
a (corda llis
sa amb proje
eccions)
Serg
gio Gonzále
ez i Natalia
a D’Annuzzzio (perxa xiinesa)
Circo
o Puntino (manipulaci
(
ió)
Arrittmados (accrobàcies i música)
m
Xavi Sánchez (acrodansa)
(
)
Nach
ho Flores (equilibris)
Marttí Soler (rod
da cyr i mús
sica).
El director
d
va col·laborarr en la selecció
dels artistes am
mb la direccció artístic
ca del
centre i va treb
ballar amb la majoria d’ells
aban
ns del labo
oratori prevvi a la Mostra.
Jorge Albuerne
e va valoraar com un punt
impo
ortant el fet d’haveer començ
çat a
proje
ectar la mostra aamb 2 mesos
m
d’anttelació. Va poder coomptar a més
m
a
més amb una assistent dde direcció
ó, una
noia alemanya
a interessaada en rea
alitzar
pràctiques rela
acionades amb la crreació
circe
ense.
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Aque
esta segona
a mostra va
v tenir tam
mbé un èxit rotund i la
a vetllada ees va allarg
gar al
menjjador de La Central am
mb un serve
ei de bar i un
n ambient musical.
m
L’asssistència en
n aquesta edició va serr de:
Socis No socis
s
Invita
acions
Total
44
82
51
177

b. Mem
mòries, projjecte de cre
eació comunitària de
e circ i gentt gran
La C
Central del Circ
C va pos
sar en marxxa el mes de
d març el projecte Me
Memòries, qu
ue va
rebre
e un ajut de
e l’Obra Soc
cial La Caixxa, amb el grup
g
de don
nes Àmbar P
Prim, els arrtistes
de la
a companyia
a TT i la com
mplicitat de
el Centre Cív
vic del Besò
òs.
Si el nucli del prrojecte era el procés ccreatiu, tal i com s’explica en un a ltre apartat de la
prese
ent memòriia, les dues
s funcions q
que es van presentar a finals d’aany van serr molt
impo
ortants no ta
an sols pel projecte de
e creació co
omunitària, sinó tambéé per la projjecció
de La
a Central en
n el seu territori.
L’asssistència en
n aquesta presentació vva ser de:
Socis No socis
s
Invita
acions
Total
44
82
51
177
L’es
strena de l’’espectacle
e va tenir llloc a
La Central de
el Circ. Es
s va donarr un
tracttament abssolutament profession
nal a
la M
Mostra, cosa
a que el pú
úblic presen
nt va
rema
arcar i apreciar. Hi van asssistir
familiars i veïnss de les don
nes, però ta
ambé
artistes de circ.. Es va poder crear aixxí un
verittable punt de
d contacte
e amb el se
ector
del circ professsional i els
s habitantss del
barrii.
3 de desem
mbre, es va
a programa r una sego
ona funció al Centre Cívic del Besòs
B
El 13
que vva permetre
e accedir a un públic més ampli, a més d’ap
profitar l’esfforç realitza
at per
confiigurar la mo
ostra arran del
d procés ccreatiu.
Esp
pai d’actuació
La Central
C
del Circ
Cen
ntre Cívic de
el Besòs

Espe
ectadors as
ssistents
130
65

c. Assa
ajos oberts
s
La C
Central del Circ
C incentiiva al màxim
m les comp
panyies en creació, sigguin reside
ents o
lloga
ateres, per mostrar etapes
e
del seu proc
cés de cre
eació. Els assajos oberts
o
consstitueixen una oportun
nitat per l’a
artista o la companyia
a de mostrrar un esta
at del
procé
és creatiu i de rebre im
mpressions i consells d’altres artistes.
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El nú
úmero d’asssistents varia entre 5 i 30 persone
es, en funció
ó del públicc que vol tocar la
comp
panyia.
Dura
ant el 2012, un total de 10 com
mpanyies van
v
fer ass
sajos obertss: Hopla Circus,
Bàcu
um produccions, Igna
acio Floress, Arritmad
dos, Circo Puntino, Sisters, Animal
A
Relig
gion, Alexis Rouvre, Miiguel Soto, Psirc.
d. Pree
estrenes
La sa
ala de posa
ada en escena de La Central dell Circ és l’e
espai que accull les dife
erents
mosttres (En Eb
bullició i altres projecte
es com ara
a Memòries
s). La seva funció inicial és
tamb
bé de poderr ser un esp
pai en el qu
ual les companyies puguin finalitzzar un procé
és de
creacció efectua
ant-hi la re
esidència tè
ècnica. És en aquest moment que s’acab
ba el
munttatge escèn
nic, amb el disseny de llum i les condicions
c
d’actuació.
d
Malauradament,
La C
Central del Circ no com
mpta amb e
els mitjans econòmics
s suficients per que la
a sala
funciioni amb fo
ocus duran
nt molts die
es ja que suposen
s
un
n alt consuum elèctric. Les
comp
panyies no tenen tam
mpoc els re
ecursos nec
cessaris pe
er llogar-la i cobrir aquesta
desp
pesa.
Ara p
per ara, don
ncs, és abs
solutament excepciona
al que hi ha
agi preestreenes a la sa
ala de
posa
ada en esce
ena i, l’any 2012, nom
més la comp
panyia Atem
mpo Circ vaa poder fer unes
funciions prèviess de la seva
a nova crea
ació Aprend
dre, començ
çar a perdree coproduïd
da per
La C
Central del Circ
C en el marc
m
del pro
ojecte TRAN
NS-mission. El públic aassistent va
a ser,
sobre
etot, progra
amadors (T
Tàrrega, Sa nt Cugat, CAER)
C
i ins
stitucions (D
Direcció Ge
eneral
Cultural).
de Promoció i Cooperació
C
Assistència prreestrenes Atempo C
Circ
15 d
de març
16 d
de març
21 d
de març
22 d
de març
Tota
al

25
25
25
Suspès per lessió d’una artista
75

e. En Construcció
C
ó
És
É una mos
stra que té lloc cada primer
p
sala
dijous
d
de
el
mes
a
la
ent. Tres o quatre arrtistes
d’entrenam
d
o compan
nyies preseenten un petit
extracte
e
de la seva reecerca o número.
Durant
D
la mostra, ess para l’ac
ctivitat
d’entrenam
d
ent i es connvida a tote
es les
persones
p
presents
p
a lles instal·la
acions
de
d La Centrral a assisti r-hi.
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Artis
stes que han particip
pat a En Co
onstrucció
Nadine O’G
Garra
Martí Soler
S
Jade Morín
M
Nacho Flores
Josué Bola
años
C
Clarissa Mon
ntello
Loïc del Egido
E
Jorge Albu
uerne
Jeeremias Fag
ganel
S
Sergio Gonz
zalez
Nacho Ricci
Diego Diaz
Ingrid Berrman
Aurel Re
eaud
Pscirc
P
Quim Giron
G
Elisa Boldo
B
17

5 de
e juliol
6 de
e setembre

4 d’o
octubre
8 de
e novembre

13 d
de desembrre

Tota
al

f.

Cam
mins Emerg
gents, plata
aforma tran
nsfronterera per la diffusió de
números de cirrc

El 19
9 d’octubre de 2012, va
a tenir lloc a La Graine
erie la Mosttra Camins Emergents
s, una
de le
es accions del
d projecte euroregion
nal Process()s que coordina La Ceentral del Circ.
El dispositiu Ca
amins Eme
ergents, qu
ue
es de
edica a l’em
mergència de
d númeross i
forma
ats curs de
d circ, és
s una xarxxa
transspirinenca de difusió números i
forma
ats curts de
e circ conte
emporani. E
Es
recollza en una
a xarxa de més de 3
30
programadors de l’espai pirinen
nc
asso
ociats a esp
pais de crea
ació com arra
La C
Central del Circ, la Grainerie,
G
A
Ax
Anim
mation o Harrri Xuri.
Entre
e 2009 i 20
011, gràcie
es al projeccte circ que o! s’han acompanyyat 64 artis
stes a
travé
és de 41 pro
ojectes artís
stics.
El disspositiu s’ha posat en marxa l’abrril de 2012 amb
a
dues convocatòrie
c
es:
‐ Una con
nvocatòria destinada a program
madors que vulguin form
e la
mar part de
xarxa.
A nivell de Catalunya, l’integ
gren els 6 espais seg
güents: Firra de Circ de
d La
Bisbal d’Empordà,
d
Festival E
Emergent a Girona, El Generadoor, Art i crreació
cultural, a Sant Ad
drià de Bessòs, El Fes
stival Còmic
c de Figuerres, l’Assoc
ciació
Bipol’art de L’Hospitalet de Llo
obregat i el Teatre
T
Clav
vé de Tordeera.
onvocatòria
a destinad
da a artistes interes
ssats a giirar un nú
úmero
‐ Una co
emergen
nt, encara en
e fase de ro
rodatge pels
s espais de la xarxa.
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Es van selecciona
ar 14 proj ectes entre
e més 50 candidatss de tot l’espai
transfron
nterer (Aquiitània, País Basc, Navarra, Midi-P
Pyrénées, A
Aragó, Catalunya
i Llengua
adoc-Rosse
elló).
Els projjectes cata
alans selec
ccionats són:
s
David Batlló Taraarear; Estro
opicio
Entropía
a; Libèl lula; Marta Nista
al Dámaso;; i Psirc Acrrometria.
La C
Central del Circ,
C
a trav
vés del projjecte Proce
ess()s, dona
arà un supoort econòmic als
programadors de
d Cataluny
ya i Llengua
adoc-Rosse
elló per les actuacionss que contra
actin i
acom
mpanya els artistes seleccionats a nivell artís
stic, tècnic i de gestió.
Cam
mins Emerge
ents és una de les acc ions conjun
ntes dels pro
ojectes Proocess()s (qu
ue rep
el su
uport de l’Eu
uroregió Pirrineus-Med iterrània) i Pirineus de
e Circ (que rep el supo
ort del
programa POCT
TEFA)

2.4 L
Laboratoris
s
La C
Central del Circ ha ofe
ert dos labo
oratoris enffocats al procés creatiiu amb l’ob
bjectiu
d’ofe
erir eines i metodolo
ogies als a
artistes. Els
s laboratorris constituueixen una part
impo
ortant del programa de
e suport a la creació de La Central ja que venen a ser un
moto
or i un puntt de reflexió
ó pels artisttes sobre els
e seus pro
opis plantejaaments artíístics.
Tanm
mateix, les grans dificultats eco
onòmiques que pateix
xen molts artistes de
e circ
dificu
ulten la imp
plementació
ó d’aquest ttipus d’activ
vitats. De ca
ara al 20133, La Centra
al del
Circ replantejarrà la seva
a política d
de preus per aquestta activitat que cons
sidera
primo
ordial.
nent riscos
s, Rob Tann
nion
Pren
Date
es: 5 i 6 de maig
Hora
ari: de 10 a 18h
Dura
ada: 14 hore
es
Preu
u: 170€ (soccis APCC i usuaris am b quota anu
ual de La Central 145€€)
Places disponibles:
d
10 / Placess cobertes: 5
Rob Tannion és un reconegut director i coreògraf britànicc que tre
eballa
als, anunc
intern
nacionalme
ent amb circ,
c
musica
cis, esdeve
eniments, ddansa, tea
atre i
pel·líícules.
Aque
est laborato
ori era el primer que
e
impa
artia a Cata
alunya tot i haver estatt
molt implicat am
mb la creac
ció circense
e
a M
Madrid, pa
articularmen
nt amb e l
proje
ecte Crece.
El la
aboratori se
e centrava en el tema
a
del rrisc persona
al i artístic. Els artistess
particcipants van
n explorar àrees fora
a
del cconegut i el còmode pe
er descobrirr
nove
es maneres de crear circ utilitzantt
la sseva expe
eriència i les sevess
caraccterístiquess personals..
Han pogut adqu
uirir eines per
p trobar no
oves formes de treballl, i mètodess de recerca
a que
permetin fug
gir d’allò com
mú ja que ccada intèrprret és únic.
els p
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L’actor de circ,, com apro
oximar-se a la creació
ó, Roberto Magro
es: del 19 al 23 de novembre
Date
Hora
ari: de 16h a 19h
Dura
ada: 15 hores
Preu
u: 200€ (soccis APCC 170€)
Place
es disponib
bles: 15 / Pla
aces coberttes: 13
De n
nacionalitatt italiana, Roberto
R
Ma
agro viu actualment a Bèlgica tot assumint la
direccció artística
a de l’Esco
ola de Circ Flic a Torrí. Està en una recercca constantt d’un
lleng
guatge origin
nal entra la dansa, l'acctor de circ i la desestru
ucturació dee l'objecte.
El la
aboratori s’h
ha centrat en la relac
ció de
l'acto
or de circ am
mb el seu oobjecte.
A pa
artir del vocabulari tècnnic previ de
e cada
participant, s’ha
a treballat a la creac
ció de
metà
àfores capaces de cconvertir aquest
a
voca
abulari en vehicle
v
per a la transm
missió
d'info
ormació, missatges i sentim
ments.
Aque
esta recerca ha esstat individ
dual i
grup
pal.
Arran
n de l’experiència del mes de ma
aig amb el laboratori de
d Rob Tannnion, La Ce
entral
del C
Circ ha fet un
u gran esfforç de com
municació i pedagogia per poder ccobrir les places
p
d’aqu
uest laborattori.
El te
ercer laboratori planteja
at pel 2012
2, que havia
a de ser impartit per R
Raffaele de Ritis,
no s’’ha dut a terrme per faltta de pressu
upost.

Formació contínua
c
i perfeccion
p
nament
2.5. F
La fo
ormació con
ntínua per als professsionals del circ és, jun
ntament am
mb la creaciió, un
dels pilars fonamentals de
e La Centra l. Aquest programa
p
es
s va crear pper la nece
essitat
dels professiona
als de circ de
d trobar esspais de formació d’alta
a especialitzzació al terrritori.
Amb aquest obj
bjectiu s’han
n desenvolu
upat els differents curs
sos intensiuus de La Ce
entral
del C
Circ, que bu
usquen l’aprrofundimentt en determinades disc
ciplines.
De la
a mateixa manera, s’’ha buscat fomentar també
t
l’inte
ercanvi d’exxperiències
s i de
cone
eixement entre profes
ssionals d’u
una mateix
xa especialització sotta el forma
at de
“trobades de disciplines”. Aquest form
mat resulta
a idoni per a la generaació d’espa
ais de
particcipació entrre col·legue
es de discip lines.
Finallment, s’ha mantingut durant aqu
uest any la formació en
e temes dde segureta
at, pel
que ffa al munta
atge d’apare
ells i estructtures de cirrc. Tot i que
e ha resultaat força proffitosa,
engu
uany podria ser el darrer en què
è s’oferti una
a formació d’aquestes característtiques
ja qu
ue es consid
dera que, dins de la ne
ecessària prriorització d’activitats
d
a la que obliguen
els rreajustamen
nts pressup
postaris, la creació i el
e suport a aquesta haa de ser un
n dels
pilarss bàsics de
el projecte i ja existeixxen altres entitats enfo
ocades a unna formació
ó més
tècniica dels pro
ofessionals.
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Al lla
arg del 201
12 s’han de
esenvolupa
at 2 cursos intensius, 2 cursos dde segureta
at i 4
troba
ades de dissciplines. Algunes
A
de les activita
ats previste
es s’han visst retallades per
l’ajusstament pre
essupostari que s’ha h
hagut de dur a terme a mitjans d’any, tot i que,
d’altrra banda i per
p compen
nsar, s’han iincrementat aquelles activitats
a
dee cost reduïtt com
són lles trobadess de disciplines.

a. Currsos intens
sius
La prrogramació de cursos intensius té
é com objec
ctiu el progrrés en les m
metodologies i en
la su
uperació tè
ècnica de le
es disciplin
nes circense
es, compta
ant amb arttistes forma
adors
d’arre
eu d’Europa que porten
p
exccel·lència i qualitat. Es té m
molt en co
ompte
essorament del mateixos usuariis ja que molts
l’asse
m
d’ells han trebaallat amb fig
gures
rellevvants de l’escena euro
opea.
Engu
uany no s’h
han pogut desenvolupa
ar tots els cursos
c
que estaven preevistos al Pla
P de
Gesttió 2012. Le
es raons, d’u
una banda, estan relac
cionades am
mb la mancca de pressupost
de L
La Central del
d Circ, pe
erò també, amb la da
avallada del poder adqquisitiu que
e han
maniifestat els usuaris
u
i usu
uàries de La
a Central de
el Circ com a conseqüüència de la
a crisi.
En a
aquest sentit, es plante
eja com un rrepte de ca
ara al 2012 trobar els m
mecanismes
s que
perm
metin poder seguir oferint una form
mació contin
nuada de qu
ualitat a un preu asseq
quible
per a les perso
ones usuàries, tenint e
en compte que aques
sta decisió és possible
e que
passsi per la red
ducció de la
a oferta de cursos i la
a inversió en difusió peer tal d’arribar a
nouss públics.
s de Trapezzi doble
Curs
Impa
artit per: Yurri Sakarov (Bèlgica)
(
Dura
ació: de l’1 al
a 31 d’agos
st
Inscrripcions: 15
Soc
cis
4

No socis

Total
11

15

Aque
est curs ess va realitz
zar durant e
el mes d’a
agost de 20
012 però vva patir alg
gunes
modiificacions en
e quant al seu planteja
ament.
Responent a una demaanda efectuada
pels usuaris, es va organitzar un
calendari de sessions
s
pparticulars amb
aque
est professor durannt tot el mes
d’agost en com
mptes de laa Màster Class
C
planejada. D’aq
questa ma nera, va poder
p
treba
allar de ma
anera méss intensiva amb
els diferents
d
pro
ofessionals..
Aque
esta experiència inauugura una nova
mod
dalitat de fo
ormacions nno contemp
plada
fins aquest mom
ment que éss la d’organ
nitzar
class
ses particulars durant un mes se
encer
amb
b profession
nals de rennom tenint com
espa
ai la sala
a d’entren ament de La
Central.

La Central del
d Circ · Mem
mòria d’activita
ats · Any 2012
2

30

Curs
s de Corda Llisa
Impa
artit per: Julian Aldag (A
Austràlia)
Dura
ació: del 22 al 26 d’octu
ubre de 201
12 (15 hores
s)
Inscrripcions: 9
Soc
cis
No socis
Total
3
6

9

Aque
est curs, que
q
no esttava contem
mplat en el
e Pla de Gestió d’eenguany, va
a ser
organitzat per aprofitant l’estada d’’Aldag a la
a ciutat pe
er diversoss espectacles, i
aproffitant també, la tirada
a d’aquesta
a disciplina
a entre les persones usuàries de
d La
Centtral del Circ.
D’altra banda, hi ha un
n seguit d
de
curso
os, program
mats al Pla Director qu
ue
no s’han dut a terme per motivacion
ns,
e
es. Com s’h
ha
princcipalment, econòmique
come
entat ante
eriorment, l’ajustame nt
presssupostari d’enguany
d
va
v obligar a
reduir l’activitat de La Ce
entral. D’alt ra
band
da, com les despeses d
de
desp
plaçament d’Aldag ja estave
en
cobe
ertes, això ha
h permès abaratir e
els
costo
os d’aquestt curs per poder-lo ofe rir
a un
n preu asse
equible a les persone
es
intere
essades.
En a
aquest sentit, alguns cursos que
e no comp
ptaven d’en
ntrada ambb un nombrre de
perso
ones interessades, van
n haver de sser cancel·lats per manca de recuursos.
d’equilibris acrobàtics amb Sac ha Gavrilov
Aque
est va ser el cas dels cursos d
v, de
Mala
abars amb Antonio
A
Be
enítez “Anto
olio” i de Pa
allasso amb
b David Laarible no va
an ser
duts a terme per la falta de
e pressuposst.
A pa
art queda el cas del curs de perxa
a xinesa am
mb Joao Paulo Dos Saantos, que va
v ser
programat a petició dels usuaris i usu
uàries de La Central del
d Circ. Tott i així, i ma
algrat
comp
ptar amb un
n nombre d’interessats
d
s per a la seva
s
realitz
zació, no ess va poder dur a
terme
e per la faltta de recurs
sos dels asssistents que
e segons ells mateixoss han maniffestat,
no ells permetia poder assu
umir els cosstos de la quota
q
d’inscripció, malggrat que aquesta
era ssimilar a altrres quotes que
q havien estat vigen
nts en altres
s tallers.
Aque
est fet ha fe
et reflexiona
ar a l’equip de gestió de
d La Centrral del Circ sobre troba
ar els
meca
anismes pe
er reduir el preu d’algu
uns tallers de
d manera que
q puguinn ser access
sibles
a totss els professsionals, so
obre tot, ten
nint en compte aquesta
a època dee crisi econò
òmica
en la
a que cada vegada hi ha menys contractacions d’espe
ectacles a tterritori nac
cional.
En a
aquesta líniia, no es considera
c
cconvenient seguir
s
amb
b la políticaa d’anul·lac
ció de
curso
os amb pocca afluència
a en tots ells casos, ja
a que això podria
p
acabbar perjudic
cant a
aque
ells professionals de disciplines de
e menor popularitat.

b. Currsos tècnic
cs i de seg uretat
Els ccursos tècnics i de seg
guretat van enfocats a dotar als professionalss del sector dels
cone
eixements tècnics necessaris perr al muntattge d’espec
ctacles de ccirc. Van dirigits
d
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tant a artistes com a tè
ècnics amb
b un doble
e objectiu, que els aartistes prenguin
conssciència i ess responsab
bilitzin de la
a seguretatt del muntatge dels seeus aparells
s, així
com també, de professiona
alitzar els ttècnics del sector i hom
mologar el coneixeme
ent en
segu
uretat.

s de segure
etat en alça
ada (nivells
s I i II)
Curs
Impa
artit per: Jossep Maria Pruna
P
(Espa
aña)
Dura
ació: del 17 al 19 de se
etembre (nivvell I) del 19
9 al 21 de se
etembre (niivell 2)
(20 h
hores cada curs)
Inscrripcions: 11
Soc
cis
No socis
Total
7
4
11
Aquest curs
c
estava dirigit a differents nive
ells de
professio
onals i artistes, princcipalment a tots
aquells que treb
ballen am
mb tècniqu
ues i
discipline
es que re
equereixen d’un mun
ntatge
específic
c en alçada
a (trapezi, ccorda, tela, etc.) i
també, per
p a tots aq
quells que ttenen interè
ès per
a formarr-se a nivell tècnic peer poder de
edicarse, en un
u futur o paral·lelame
p
ent com a rigger.
r
Gairebé la totalitat dels que vvan assistir a la
primera part, ho va
an fer tambbé a la seg
gona i
les valorracions al re
especte vann ser positiv
ves.

Màstter Class Construcció
C
ó i tècnica d’aparells de circ
Impa
artit per: Ern
nest Clenne
ell (Anglaterrra)
Dura
ació: 16 i 17
7 d’octubre (15
( hores)
Inscrripcions: 12
Soc
cis
No socis
Total
8
4

12

Apro
ofitant
el
viatge
del
profe
essor Clen
nnell i el seu
la
sobre
cone
eixement
consstrucció i el muntatge
d’apa
arells de circ, aqu
uesta
Màstter Class va absorb
bir el
sobre
curs
e
“muntatge
d’apa
arells” i va
a esdeveniir un
tallerr/Màster Class, amb una
part teòrica i un
na part prà
àctica
de re
esolució de casos reals
s.

c. Tro
obades de disciplines
d
s
Les ttrobades de
e discipline
es tenen co
om objectiu facilitar la interrelacióó d’artistes d’una
mate
eixa disciplin
na per activ
var idees, b
bones pràctiiques i conttactes. Es ddesenvolupe
en en
perío
odes intensiius d’un o dos
d dies on els artistes aborden as
spectes prààctics i teòrics de
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la se
eva disciplin
na, mitjança
ant l’entrena
ament, la prràctica, la posada en ccomú de dubtes i
inven
ncions.
Aque
estes trob
bades s’o
organitzen de
mane
era compa
artida entrre un o dos
repre
esentants del
d col·lectiu d’artistess i la
direccció artística de La Central.
C
La idea
és que sigui el mateix col··lectiu d’artiistes
qui e
es responsa
abilitzi de l’organització
ó de
la trrobada i liderin les jornades. La
Centtral a més a més, posa a la sseva
dispo
osició els materials
m
re
equerits perr dur
a terme les jornades.
Les persones inscrites a aque
estes
jorna
ades pague
en un preu simbòlic d
de 3
euross al dia si son
s usuaris
s de La Ce ntral
del C
Circ i de 8 euros si no ho
h són.
Engu
uany s’han
n celebratt 4 troba
ades:
Cord
da llisa, Ma
ans a man
ns, Malaba
ars i
Perxxa xinesa.

OBADA DISC
CIPLINES
TRO
Perxxa xinesa
Manss a mans
Cord
da llisa
Mala
abaristes

INSCR
RIPCIONS
9
12
23
7

DATES
S
15, 16 i 17 de febrer
21, 22 i 23 de maig
26, 27 i 28 de julio
ol
29 i 300 de novemb
bre

Vivers i Salla de Teràp
pies Corporrals
2.6 V
Central del Circ dóna suport a in
niciatives que treballen en la gesstió, producció i
La C
distriibució d’esspectacles de circ a
així com a altres entitats
e
quue fomente
en el
dese
envolupame
ent del secto
or o de les a
arts escèniq
ques en gen
neral.
Aque
est suport es
e concreta en el llogu er a preu molt
m econòm
mic d’un Vivver d’Inicia
atives
de C
Circ, una oficina
o
en un espai a
amb recurs
sos compartits. Es prretén, d’aquesta
mane
era, amplia
ar el ventall d’emprese
es vinculade
es al circ, fomentar
f
l’aaparició de nous
profe
essionals, permetre
p
un
n contacte d
directe entre
e aquests i els artistess i crear un marc
favorrable a l’inte
ercanvi de competènci
c
es entre em
mpreses em
mergents.
El prreu del lloguer és de 120€
1
més IV
VA, que inc
clouen també, la connnexió a Inte
ernet i
totess les despe
eses de sub
bministrame
ents (aigua,, llum, etc.)) i de mante
teniment (neteja,
etc.) així com ta
ambé de l’ú
ús dels dife
erents espa
ais de La Central:
C
zonna de lleure
e, una
petita
a àrea de re
eunions i cu
uina.
A mé
és a més, s’ofereix la
a possibilita
at de tenir accés a la
a meitat d’uun viver, re
eduint
d’aqu
uesta mane
era, el preu del lloguer a la meitat..
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Dura
ant el 2012, s’han bene
eficiat d’aqu
uest servei:
La M
Maleta dels Espectacles (de maig
g de 2011 fins
f
a desem
mbre de 20012) – Distribució
d’esp
pectacles
La C
Centraleta dels
d
especttacles – Disstribució i re
ecerca de finançamentt.
Circu
ulant - Prod
ducció, gestió, distribucció i comun
nicació de circ
Coop
p de Circ – Cooperativ
va de comp
panyies
23 A
Arts (d’octub
bre de 2012
2 a l’actualittat) – Agènc
cia distribuïd
dora
Les empreses que s’han
n beneficia
at d’aquestt servei, han vist ennfortida la seva
presè
ència i implantació al sector.
s

Fires i Fesstivals

La M
Maleta
dels
ectacles
espe

Fires Nacio
onals:
La Mostra d'Igualada
d
Fira de Tite
elles de Llei da
Umore Azo
oka a Leioa,, País Vasc
c
Fira Tàrrega
Fira de Man
nresa
FIET Mallorca

Companyies
C
s
en
e cartera o
associades
a

Actuacio
ons 2012

93 nacio
onals
9

18
internac
cionals

Fires Intern
nacionals:
Kulturboers
se of Freibu
urg, Aleman
nya
Festival d'A
Avignon, Fra
ança
Performanc
ce Paderbo rn, Alemany
ya

COO
OP de
Circ

Actuacions festivals N acionals:
Trapezi Reus
Ple de riure
e
1,2,3 Pallas
sso
Fira Tàrrega
Festival de Valladolid
Festival de Viladecanss
Festin Ibiza
a
Leioa

145 nac
cionals
9
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Festival de Terrassa
Etc.

Circu
ulant

23 A
Arts

Actuacions a festivals Internacion
nals:
Pistes de la
ancement, B
Bèlgica
Brigthon Fe
estival, GB
Festival d’A
Avignon, Fra
ança
Festival que
e correi la vveu, França
a
Festival Hu
umorologie, Bèlgica
Festival Bo
oulevard, Ho
olanda
Festival Ru
ua du Fonda
ao, Portugal
Etc.
Fires i festiv
vals Nacion
nals:
La Mostra d'Igualada
d
Fira Tàrrega
Fira de Man
nresa
Ple de riure
e
1,2,3 Pallas
sso
Fires i festiv
vals Nacion
nals:
La Mostra d'Igualada
d
Fira de Tite
elles de Llei da
Umore Azo
oka a Leioa,, País Vasc
c
Fira Tàrrega
Fira de Man
nresa
Festival Tac Valladolid
d
Festival de Clown de C
Cornella
Festival Inte
de Teatre de
ernacional d
d VilaReal
Festival Cirrcorts Barce
elona
ecans
Festival Alc
carrer Vilade
Kalealdia Bilbao
B
Kalealde Vitoria
Feten Gijon
n
Mad Feria Madrid
M
Mercartes Sevilla
S
Fira de Circ
c de La Bisb
bal
Fira de Circ
c Trapezi

11
1

33 nacio
onals

150 nac
cionals
0
50

50
internac
cionals

nacionals:
Fires Intern
Kulturboers
se of Freibu
urg, Aleman
nya
Au Boneur Des Mome
ens – Le Gra
and
Bornand
Fest-Arts Libourne
Feta Festiv
val Polonia
Chumcheon Mime Fesstival Korea
a
La
Centtraleta
dels
espe
ectacles

Fires Nacio
onals:
Fira Manres
sa
Fringe Mad
drid

6
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La S
Sala de Terà
àpies corp
porals és un
n servei inic
ciat durant el mes de jjuny de 201
12. El
seu o
objectiu és apropar alg
gunes teràp
pies i terape
eutes als prrofessionalss del circ, posant
aque
est servei a un preu ac
ccessible i in
ntentant, a més a més, que les te ràpies s’adeqüin
a less particularittats del circ.

oguer de la sala de terà
àpies corpo
orals és de 50 € euros mensuals ((IVA inclòs)), que
El llo
done
en dret a un
n dia a la setmana
s
pe
er a establirr-hi la consulta. Aquessta, compta
a amb
una ccamilla i un escriptori.
Aque
est primer any
a
ha estat una provva, el serve
ei encara no
n ha trobaat la seva forma
f
defin
nitiva i els te
erapeutes han anat can
nviant. Han passat perr aquí:
Tanja
a Haupt - Tècnica
T
Alex
xander (de jjuny de 201
12 a l’actualitat)
Jame
es Wellingto
on - Fisioterràpia (de ju ny de 2012
2 a l’actualita
at)
Clara
a Pinen - Fisioteràpia i Nutriòloga (de juny a novembre de
d 2012)

Assistència
Abril
Maig
g
Junyy
Julio
ol
Sete
embre
Octu
ubre
Novembre
Desembre
Tota
al

4
4
7
5
10
13
20
18
81

Han passat per teràpia 81 persones, é
és a dir, una
a mitjana de
e 10 artistess al mes. (ja
a que
a l’ag
gost no va estar opera
atiu). Cal re
emarcar que
e el terapeu
uta que porrta més pac
cients
és en
n James Wellington,
W
que
q va come
ençar a esttar actiu a partir
p
del m es de setem
mbre,
que és el prime
er mes en el
e que es vveu un incrrement real d’artistes qque s’adrec
cen a
aque
est servei.
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El prreu per a ca
ada teràpia és de 30 € la sessió per
p als artisttes de La C
Central del Circ,
C
i
de 40
0 € per a la gent de forra.

Activitats re
elacionals i amb l’enttorn
2.7 A
Amb la premisssa que un centre de creació ha de ser un espai perm
meable, obert al
eg, ja sigui amb el terrritori, com en la interrelació de les diferentts persones
s que
diàle
habitten un esp
pai, des de fa temp
ps La Centtral del Circ desenvoolupa un seguit
s
d’acttivitats, que
e sota el títtol d’activita
ats relacion
nals i amb l’entorn, bbusquen ge
enerar
aque
ests espais de trobada entre els p
professionalls del circ, però
p
tambéé, entre aquests i
les d
diferents persones que
e per mitjà d
de la culturra i la partic
cipació en aaquesta gen
neren
capittal social, milloren
m
la qualitat de vvida, genere
en espais d’intercanvi
d
i complicita
ats en
un m
mateix territo
ori.

a. Memòries, pro
ojecte de c
creació com
munitària

Partiicipants
ervisió i dirrecció artís
stica
Supe
Artis
stes-formad
dors de cirrc
Bene
eficiàries
Altre
es col·laboradors artíístics
Altre
es col·laboradors tècnics

D irector artís
stic de La Central del C
Circ
Co
ompanyia TT,
T 2 persones
Asssociació de Dones Am
mbar Prim, 7 persones
s
e clown
1 tallerista de
e música
1 tallerista de
quip tècnic i de produc
cció de La C
Central del Circ
C
Eq
1 dissenyado
or de llums

Desp
prés d’una primera exp
periència d e trobada entre
e
joves,, músics flaamencs i arrtistes
de ccirc el 2010
0, La Centtral del Cirrc va volerr reiterar una experièència de crreació
comu
unitària. Aq
questa vega
ada, la pobl ació selecc
cionada van
n ser un coll·lectiu de dones
d
granss, ja que es va pe
ensar que el circ podia
p
aporttar a aqueestes persones,
conssiderades d’especial vulnerabil itat, una oportunitatt per a la interre
elació,
l’expressivitat i l’activitat
l
pe
er a la millorra de la sev
va qualitat de
d vida.
El prrojecte Mem
mòries es va
v gestar du
urant el 2011 en para
al·lel a un pprojecte eurropeu
social (veure aparta
Grun
ndtvig sobrre circ i integració
i
at projectess internacionals
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d’aqu
uesta memòria) i va ac
conseguir e
el suport de
e l’Obra Soc
cial La Caixxa, per a la seva
realittzació duran
nt 2012.
El projecte con
nsistia en un
u procés de creació
ó col·lectiva
a explorantt el tema de la
mem
mòria en el seu sentit més amp li: memòria
a històrica, de vida, ccom a patrrimoni
perso
onal, com a quelcom que
q podem perdre qua
an ens fem grans. Per explicar tot això
es trractava d’uttilitzar el lle
enguatge de
el circ i qua
alsevol altra
a manifestaació que po
ogués
aporttar el grup
p de dones
s des de la
a vessant artística, artesanal
a
o qualsevol altre
elem
ment que pogués ser su
usceptible d
d’estar dalt d'un
d
escena
ari.
Mem
mòries s’havvia de porta
ar a terme amb el Ce
entre Cívic Sandaru. C
Canvis a l’equip
tècniic d’aquesta
a entitat va
an dificultarr les condic
cions de la
a col·laboraació, per la
a qual
cosa
a es va busscar un altre
e soci al te
erritori: el Centre
C
Cívic del Besòòs amb qui ja es
col·la
aborava de
e manera puntual.
p
De
e seguida, els tècnics
s del Centrre Cívic es
s van
entussiasmar am
mb el projec
cte i ens va n posar en relació amb l’Associaació Ambar Prim.
Es trracta d’un grup
g
de don
nes grans d
del barri que
e es troben setmanalm
ment com a grup
de te
eatre per una banda i per a sesssions de gimnàstica per
p l’altra. E
Elles també
é van
rebre
e la propostta amb il·lus
sió i Memòrries va pode
er posar-se en marxa.
els artistes
Para
al·lelament, La Central va obrir u na convoca
atòria per seleccionar
s
s que
cond
duirien les sessions
s
de
e formació i creació i es va sele
eccionar less companyia TT
entre
e 4 candidatts.
El prrojecte en si va començar al m
mes d’abril i va ser acompanyat
a
t i codirigit
Lean
ndro Mendo
oza, directorr artístic de la Central del
d Circ.

per

Dura
ant 7 meso
os, les partticipants va submergir--se en un procés
p
creattiu en difere
ents
fasess.
1- DESCOB
 1
BERTA (d’a
abril a la prrimera setm
mana de jun
ny de 20122): Visita de
e La
C
Central dell Circ i aprropament a
al circ conttemporani com a llennguatge artístic
m
mitjançant l’assistència
l
a a assajoss oberts i es
spectacles. Durant less sessions amb
a
e
els artistess, el grup de dones es va fam
miliaritzar amb
a
difereents disciplines
ccircenses i es va fer un
n primer tre ball de mov
viment.
 2
2- CREACIIÓ (setemb
bre-octubre)): Un cop el grup havia descobbert en què
è se
ssentia més còmode cada
c
una i què podria
a aportar a la resta dee membres
s i a
ll’espectacle
e, es va co
omençar a elaborar la idea d’a
aquest últim
m. Els prim
mers
a
assajos van consistir en improviisacions, se
empre dirig
gides, utilitzzant disciplines
ccircenses i altres habilitats (cant, interpretació, dansa) de
d les doness.
 3
3- ASSAJO
OS-PRESEN
NTACIÓ DE
E L’ESPECTACLE. Un
n cop obtinggut el mate
erial
e
escènic a partir
p
de les
s improvisa
acions es va
an intensific
car els asssajos per tal de
m
muntar i po
osar en esc
cena l’especctacle. Aque
est es va presentar
p
daavant de pú
úblic
((unes 300 persones
p
en
n total) a La
a Central de
el Circ i al Centre
C
Cívicc Besòs.
g
són, a primera vista,
v
antinò
òmics. El ccirc és desttresa,
Els ttermes “circc” i “gent gran”
desa
afiament de la gravetat, sorpresa. Quan es pa
arla de gent gran es viisualitza len
ntitud,
limita
acions físiq
ques, fins i tot una vvisió conservadora de
e l'art. El rrepte era doncs
d
asso
ociar circ i gent gran en un pro
océs de cre
eació conte
emporània durant diversos
meso
os. Les beneficiàries
s del proje
ecte s'han sorprès en
e descobbrir un art que
conssideraven arcaic
a
i s'ha
an sorprèss elles mateixes amb el que haan arribat a fer,
física
ament parla
ant.
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L'efe
ecte sorpressa s'ha trasllladat al seu
u entorn ("la
a meva veïn
na/iaia fa ciirc!") però ta
ambé
als i les artiste
es que hab
biten La Ce
entral del Circ
C
que es
s van sobtaar, les prim
meres
vega
ades, de veu
ure un grup
p de dones g
grans passe
ejar per les instal·lacioons.
Ha e
estat, doncss, un projec
cte innovado
or en tant que
q ha perm
mès trencarr tòpics per totes
band
des i ha esta
at un suporrt a l’activita
at que realitza l’Associa
ació Àmbarr Prim en la seva
feina
a amb dones d’edat ava
ançada.
b. Jorn
nades de po
ortes oberttes
Les jjornades vo
olen ser un
n recorregu
ut per les sales de cre
eació de Laa Central on
o les
comp
panyies o artistes
a
que hi treballen
n puguin ex
xplicar i com
mpartir amb el públic l’e
estadi
dels seus proje
ectes artístics per con èixer des de
d dins quin són els pprocessos de la
pectacle de circ.
creacció d’un esp
se Barcelon
na
48H Open Hous

na és un essdevenimen
nt cultural anual
a
que ll’any 2010, a la
48h Open Housse Barcelon
a primera edició,
e
va obrir
o
130 e
edificis totalment de franc
f
per aals habitants de
seva
Barccelona. El 27
2 i 28 d’o
octubre de 2012, va tenir
t
lloc la tercera eddició del fe
estival
impu
ulsat per l’organitzaciió cultural Arquitecturra Reversib
ble, que tté per ob
bjectiu
apropar el cone
eixement de l’arquitecttura a la ciu
utadania en general
La C
Central del Circ
C ha partticipat per se
egon any co
onsecutiu en aquesta eddició del fes
stival,
oferin
nt la possiibilitat de visitar
v
els espais de tot l’equipament. Hi van assisttir 88
perso
ones.
b TR3SC
Club
Central del Circ
C ha torna
at ha col·lab
borar engua
any amb el Club TR3S
SC, convidant els
La C
seuss socis a conèixer els secrets
s
de L
La Central del
d Circ. La data previssta era dijous 13
de de
esembre, i al final de la visita els socis podie
en assistir al
a En Consttrucció que tenia
lloc a
aquell mate
eix dia a la Sala
S
d’entre
enament. La
a visita esta
ava previstaa a les 16h.. amb
entra
ada gratuïta
a per a un màxim de 4
40 socis, però finalme
ent no es vaa fer la visita, ja
que no hi va haver pro
ou socis de
el Club TR
R3SC que poguessinn assistir-h
hi per
incom
mpatibilitat horària. Està previst re
eprogramarr la visita durant el prim
mer trimesttre de
2013
3 en un altre
e horari, a le
es 18h.
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c. Visittes guiades
s
Central del Circ
C ofereix
x a diferentss col·lectius
s interessatts la possibbilitat de rea
alitzar
La C
visite
es guiades per al seu espai.
e
Tot i que aques
sta és una activitat
a
ordiinària, només es
realittza si hi ha una sol·licittud i reserva
a prèvia per part del grrup interesssat.
Gene
eralment aq
questes visites estan d estinades a entitats qu
ue tenen intterès a visitar les
insta
al·lacions: grups
g
escolars, estudiiants d’arquitectura, màsters
m
dee gestió cultural,
asso
ociacions de
e profession
nals del se ctor, repres
sentants d’a
altres equippaments sim
milars
nacio
onals i interrnacionals, etc.
e
A mé
és a més, en
e determin
nades ocassions, les visites concllouen amb un taller de
e circ
disse
enyat a mida per les
s personess que integ
gren el gru
up (adults, persones amb
disca
apacitat, etcc.). El preu d’aquests ta
allers és de
e 15€ per pe
ersona.
Fins ara, si no se sol· licitava un taller,
les visites que es rrealitzaven eren
gratuïtes en la seva tootalitat. Després
de l’experiiència de 2012, on s’han
realitzat nombroses visites guiades
que han suposat
s
unna dedicaciió de
temps extrra i un esfforç per pa
art de
l’equip de gestió,
g
s’ha decidit plantejar
la possibilitat que, a partir de 2013,
2
les visites d’entitats dee caràcter privat
i sense voc
cació sociall, tinguin un
n cost
simbòlic de
e 5 euros peer cap.
Engu
uany hem re
ebut visites de les segü
üents entita
ats:
Grup
p CPD (Cen
ntre de Proc
cessament d
de Dades) Universitat
U
de Lleida (ggener)
Unive
ersitat de Barcelona
B
(m
març)
Postg
grau de la Universitat
U
Internaciona
al de Catalu
unya (juny)
Equip de Harri Xurri
X
(juliol)
Equip de la Revvista TANEC
CNIZONA – Txèquia (juliol)
Reprresentants de
d la Secretaria de De
esenvolupam
ment Social Govern Meexicà (agos
st)
Reprresentants de
d la Great London Au
uthority (sete
embre)
Socie
eté des artss technologiques - Can
nadà (setem
mbre)
Grup
p d’estudian
nts d’arquite
ectura JORN
NADES CR
REARQ (octu
ubre)
Grup
p d’estudian
nts Universittat de Toulo
ouse Le Mirrail (desemb
bre)

d. Visittes escoles
s i tallers in
nfantils
Les visites de les escoles s’han realitzat am
mb relativa
a periodicittat. Les viisites,
comp
porten un passeig ex
xplicatiu pe
er les insta
al·lacions del centre i uns tallerrs de
disciplines de circ,
c
ambdós impartitts per talle
eristes profe
essionals dde l’àmbit de la
forma
ació infantill.
Aque
estes visitess estan enfo
ocades a ne
enes i nens
s d’entre 6 i 12 anys. R
Representen
n una
oporttunitat de descoberta
a i diversió
ó basada en el joc i la interracció entre
e els
particcipants a trravés de la iniciació a algunes de
e les tècniqu
ues més reellevants del circ:
acrob
bàcia, mala
abars, aeris i equilibrism
me.
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El prreu del taller oscil·la en
ntre 8 i 11€ euros per nen/a
n
(depe
enent del voolum del gru
up en
gene
eral).
alleristes, to
Els ta
ots ells i elles professiionals de ciirc amb exp
periència enn tallers infa
antils,
han estat: Andrrea Martíne
ez, coordina
adora i aeris, Fernand
do Pose, m
malabars, Se
erena
Vione
e, acrobàcia, David Ca
andelick, eq
quilibris (bolla), Irene De
e Paz, equiilibris (cable
e).
Tot i la bona acollida pe
er part dell públic, s’està estudiant la posssible anul·lació
d’aqu
uests tallerss per les re
etallades qu
ue s’han so
ofert de les diferents aajudes públiques
de ccara al 2013
3. El retall en person al i jornade
es laborals obliga a laa prioritzac
ció de
d’acttivitats i, tott i saber de
e la importà
ància de la creació de
e nous públlics per al circ
c a
travé
és de l’activvitat amb població
p
infa
antil, en ca
as de prend
dre’s aquessta decisió seria
amb l’objectiu de prioritzar les activitatts relaciona
ades amb la
a creació.
A continuació, el
e quadre amb les dad
des de les escoles
e
que
e han fet taaller a La Ce
entral
del C
Circ, un tota
al de 12, mo
ostra que la
a gran majo
oria d’escole
es provenenn de Barcelo
ona o
rodalies i solen ser edats escolars
e
de Primària ga
airebé no ha
an hagut vissites.
Datta
24 ffebrer
13 m
març
4 ab
bril
27 a
abril
31 m
maig
20 juny
28 juny
3 juliol
26/2
28 novembrre

Escola
a
Escola IPSI
Escola Pit Roig
Espai
Centre
e
Obert Sant
S
Martí
Escola
La
a
Ginesta
a
Escola Orlandai
Antoni Gaudí
Centre
Obert-Centre Vilarnau
Ludote
eca
Ca
a
l’Aranó
ó
Schola
a

Procedè
ència
Barcelon
na
Barcelon
na

Nº
N personees
30
3
25
2

Edats
13-13 anys
Escola
ars

Barcelon
na

39
3

4-11 anys

62
6

8-10 anys

25
2
25
2

6-8 any
ys
8-10 anys

25
2

7-16 anys

30
3

8-12 anys

225
2

6-12 anys

Nº
N personees
15
1
14
1
15
1

Edats
Adults
Adults
Adults

Segur
de
Calafell
Barcelon
na
Santa Co
oloma
Sant
Sadurní
d’Anoia

Rubí

També s’han fett aquests ta
allers amb p
persones ad
dultes.
Datta
23 ffebrer
14 m
març
12 juny

Escola
a
Espai Avinyó
A
Espai Avinyó
A
Espai Avinyó
A

Procedè
ència
Barcelon
na
Barcelon
na
Barcelon
na

a
d
del barri
e. Partiicipació a activitats
Central del Circ
C va partticipar engu
uany per prrimera el dia 2 de junyy a la 8ª. Mostra
M
La C
d'Enttitats de Sa
ant Adrià del Besòs. L
Les entitats
s que hi pa
articipen moostren i don
nen a
conè
èixer a la ciu
utadania el seu treball i els seus projectes.
p
L'ànim d'aquestta mostra no
o és exclussivament la de difondre
e les activitaats que rea
alitzen
aque
estes entita
ats, sinó tam
mbé sensib
bilitzar i mo
otivar a la ciutadania per fomentar la
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seva
a participaciió en tots aquells
a
pro
ojectes de caire
c
social o cultural que és du
uen a
terme
e a Sant Ad
drià del Bes
sós.

aquesta fira
a, es va donar a con
nèixer la fu
unció de La
L Central del Circ co
om a
En a
equip
pament, infformant sob
bre els seuss valors i ac
ctivitats, a la gent del barri. A mé
és, es
varen
n proposar diferents ac
ctivitats i talllers infantils d’aproxim
mació al circc.
Des de La Cen
ntral del Ciirc, el que s'ha valora
at molt pos
sitivament hha estat la gran
particcipació delss veïns, però també la
a convivènc
cia amb les
s altres entiitats presen
nts, ja
que e
ens permett comptar am
mb aquest tteixit associatiu tant ric
c i implicat aamb el barri.

f.

Tertú
úlies

Com
m cada tardor, La Cen
ntral del Cirrc ha obertt un espai per convidaar els artis
stes a
deba
atre i reflexio
onar sobre temes artísstics o de se
ector.
D’octtubre a dessembre, es va manteniir una tertúlia cada prim
mer dijous ddel mes després
de la
a Mostra En
n Construcc
ció, convida nt a artistes
s i altres pro
ofessionals a aportar el
e seu
punt de vista alss temes pro
oposats.
La vo
oluntat d’aq
questes tertúlies, més que la d’a
arribar a un gran nombbre de públic és
gene
erar un esp
pai per al debat i l’i ntercanvi d’idees
d
i experiènciess dels artis
stes i
profe
essionals de
el sector de
el circ. En a
aquest sentiit, no hi ha una
u afluènccia massiva a les
xerra
ades, però s’ha
s
aconse
eguit generrar un espaii d’intercanv
vi que es vaalora de ma
anera
molt positiva per totes les parts
p
implica
ades.
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Tend
dències acttuals
Dijou
us 4 d’octub
bre
La proposta era
a reflexionarr sobre cap
p a on va el circ, una art
a que s’ha revolucionat els
30 ú
últims anys. Els artiste
es presentss van expre
essar el seu parer sobbre tendències i
lleng
guatges artísstics, deixant patent qu
ue no hi ha una sola manera
m
de feer circ.
Convvidats: Man
nolo Alcántara, Em
miliano Sán
nchez Alessi, Bet G
Garrell i Jordi
Pana
areda
Mode
erada per Jordi
J
Gaspa
ar, directorr del Festiv
val Trapezi

umne a professiona
p
al: Primers
rs passos en l'àmb
bit professsional, un nou
D’alu
apre
enentatge
Dijou
us 8 de novembre
El moment de transició d'a
alumne a arrtista és dellicat. Supos
sa deixar el niu de l'escola i
come
ençar a vola
ar amb les pròpies ale
es. Aquesta tertúlia va ser l’ocasióó de sentir parlar
p
tant de dispositius existen
nts en algu
unes escole
es o centre
es de creaació com de les
nece
essitats i fragilitats dete
ectades pelss artistes co
onvidats.
Convvidats: Alba
a Sarraute, Boris Cae
etano Ribas
s, Sílvia Ca
apell, Estheer Panes i Anna
A
Pasc
cual.
Mode
erada per Rob
R
Tannio
on, directorr, coreògra
af i docent

e creació i equipamen
nts a Europ
pa
Resiidències de
Dijou
us 13 de desembre
El ciirc porta la
a itinerància
a al seu AD
DN. Molt sovint,
s
els artistes
a
com
mencen la seva
forma
ació a un país,
p
la perffeccionen a un altre i acaben cre
eant encara a un terce
er. Els
prese
ents van compartir
c
experiències
e
s i van de
ebatre sobrre els puntts positius i les
manccances de diferents dispositius d
de mobilitat i centres de
d creació. Casualmen
nt, es
va p
poder comp
ptar amb la
a presència
a de Sverre
e Waage, director dee Circus Xa
anti a
Noru
uega, que va
a explicar la
a situació i e
els dispositius del seu país.
Convvidats: Pabllo Rada, Jo
ordi Serra, Ingrid Esp
peranza Berman, Marttí Soler.
Mode
erada per Laia
L
Munar, autora d’u
un estudi sobre
s
creac
ció i mobiliitat
g. Jorn
nada TRANS-mission:: “El valor de la creac
ció”
4 de maig de 2012
10 po
onents
articipants
28 pa
s
el marc d’u
un cicle de
e 4 trobad
des dedicad
des a una reflexió gglobal sobre les
En e
problemàtiques vinculades
s als processsos de cre
eació i organitzades suuccessivam
ment a
Brussel·les, Barcelona, To
oulouse i Fo
ossano, La
a Central de
el Circ ha aacollit la se
egona
Jorna
ada TRANS
S-mission sota el títol E
El valor de la
l creació.
Aque
esta jornada
a s’emmarc
cava en el ccontext de la duríssima
a situació eeconòmica actual
a
que accentua una
u
tendèn
ncia a la m
mercantilitza
ació de la cultura. Paaraules com
m ara
‘merccat’, ‘empre
esa (cultura
al)’, ‘rendibi litat’ ocupen un lloc cada vegadaa més impo
ortant
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en le
es directrius culturals. Es tractava
a de veure en quina mesura
m
se’nn veu afecta
ada la
creacció artística
a i de veure en què és a
absolutame
ent necessà
ària pel bé dde la societa
at
Així
A
mateix, es volia aabordar no
ocions
com
c
el risc i la rendibiilitat i veure
e fins
quin
q
punt es
e contrapoosaven o podien
fu
uncionar co
onjuntamennt. La jornad
da es
va
v dividir en dos blocs amb una pa
ausadinar.
d
Faz
zette Borddage, acttivista
cultural
c
fund
dadora de diversos espais
e
a
Françça
culturals
c
i
antiga
a
coordinador
c
a de la xarxxa Trans Eu
uropa
Halles
H
va ser la m
moderadora dels
debats.
d
mera part e
eren perso
ones actives en les xxarxes culturals
Els convidats de la prim
opees, imp
plicades en la gestió de
d projectes
s o en políítiques culturals.
catallanes i euro
Van compartir les seves reflexions sobre la te
emàtica pro
oposada, aaportant mirades
altern
natives i compartint ex
xperiències viscudes en
n el seu terreny d’accióó:
Philiippe Grombeer (Bèlg
gica): funda
ador de la xarxa cultu
ural europeea Trans Eu
urope
Halle
a internacio
es i concilia
ador de l’a
amplia xarxa
onal de les
s arts escèèniques Info
ormal
Euro
opean Theattre Meeting.
): fundadorr del Taller de
Lluis
s Cabrera (Catalunya
(
d Músics dedicat
d
a l’eensenyament i la
difussió de les músiques populars.
Carle
es Sala (Catalunya): ocupa el ccàrrec de director de Barcelona
B
C
Capital a l’ICUB,
desp
prés d’haverr passat per diferents e
entitats com
m ara el Taller de Músiics, el Merc
cat de
la Mú
úsica Viva de
d Vic i d’ha
aver estat d
delegat de Música
M
de la
a Generalitaat de Catalu
unya.
Jean
n-Marc Bro
oqua (Fran
nça): forma
a part de la
a direcció col·legial dde La Grain
nerieFabrrique de less arts del cirrc i de la itin
nerància on
n és respon
nsable de lees estratègie
es de
dese
envolupame
ent.
A la tarda, artistes de l’àm
mbit circense
e i de les arts escèniques van preendre la pa
araula
e la temàticca del valorr de la crea
ació i van transmetre de
d quina m
manera es veuen
v
sobre
afecttats per la situació
s
actu
ual a l’hora de crear:
Matía
as Marré (C
Catalunya): artista de circ
Jord
di Aspa (Ca
atalunya): artista
a
de cirrc i director d’escena
Rob Tannion (R
Regne Unitt): director i coreògraf
Carlo
ota Subirós
s (Cataluny
ya): directo
ora d’escena
a
Robe
erto Olivan
n (Cataluny
ya): directorr i coreògraff

h. Expo
osicions de
e fotografia
a
En e
el marc de le
es activitats
s relacionalss, amb l’enttorn i amb altres
a
sectoors, s’ha cre
eat un
programa de prrojectes exp
positius rela
acionats am
mb el Circ. D’aquesta
D
m
manera es busca
b
la rea
alització d’a
activitats qu
ue atraguin nous públics procedents d’altress arts cap al circ,
així ccom també,, estimular els
e artistes d’altres disc
ciplines perrquè entrin een diàleg amb el
circ.
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Engu
uany s’han realitzat les
s següents e
exposicions
s:
ades artístiiques de La Central (ffebrer – ma
aig)
Petja
Visita
ants diaris: 50 pax
Diversos autors
Besm
mina – Circ
c+Circ (juny
y – agost)
Inaug
guració: 30 persones
Visita
ants diaris: 50 pax
Autores: Neus Saborido
S
i Eugènia
E
Can
nyelles
Curttcirkit – Un recorregut històric p
pel festival (setembre – desembree)
Inaug
guració: 30 persones
Visita
ants diaris: 50 pax
Diversos autors
Cirku
us Backsta
age (del 23 de novemb
bre fins 23 de
d febrer de
e 2013)
Inaug
guració: 50 pax
Visita
ants diaris: 50 pax
Autora: Berta Ig
glesias

i.

La dinamització
ó de l’espa
ai i els/les artistes
a

Un d
dels objectiu
us del centrre és el de ser un espa
ai viu que respongui
r
a les deman
ndes i
expe
ectatives de
e les person
nes que l’ha
abiten i li do
onen ús cada dia. Un espai dialo
ogant,
on ells i les artistes puguin tenir veu i rrelacionar-s
se i entrar en contacte amb col·leg
gues i
altress professio
onals del se
ector. En a
aquest senttit, es preté
én desenvoolupar un seguit
s
d’acttivitats enca
aminades a generar differents sine
ergies partic
cipatives enntre les pers
sones
i l’espai:
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- Cellebració me
ensual d’una reunió d
d’artistes de
d La Central:
Aque
esta reunió
ó té lloc l’ú
últim dimeccres de cad
da mes. Hi participenn entre 20 i 30
perso
ones per se
essió. L’ordre del dia e
es proposa des de l’equip de gesttió i es publica al
butlle
etí setmana
al per tal qu
ue les perso
ones usuàries hi puguin fer les seeves aporta
acions
aban
ns del dia de la reunió. De cada rreunió se’n recull un acta
a
que queeda a dispo
osició
de qu
ualsevol pe
ersona intere
essada.
Aque
estes reunio
ons serveix
xen com a espai d’info
ormació, de
e comunicaació de desitjos i
nece
essitats i exxpressió de
e queixes i suggerime
ents; a més a més, ppermeten ta
ambé
estab
blir un vinclle entre el personal de
e gestió i els
e i les artis
stes que faan ús de l’espai i
particcipen dels projectes
p
de
e La Centra
al del Circ.
- Tro
obades de disciplines
d
s:
Aque
estes trobad
des (veure 2.4 Laborattoris de Cre
eació) han estat
e
pensaades per ge
enerar
espa
ais per com
mpartir cone
eixements i de conviivència entre els proffessionals d’una
mate
eixa disciplina. La ide
ea és que
e siguin els
s mateixos artistes eels qui es facin
respo
onsables d’una part de la coordiinació de le
es mateixes
s. Enguanyy, les 4 trob
bades
celeb
brades han comptat am
mb la particcipació de 4 artistes, els quals, a més a més
s, han
vist e
enfortit el se
eu vincle am
mb l’espai i l’equip de gestió.
g
- En Construcc
ció:
Aque
esta activita
at va ser creada per tal que els
s i les artisttes comparrtissin les seves
s
creaccions abans de que aquestes
a
esstiguin acab
bades, per tenir un priimera impre
essió,
en e
estat embrio
onari, per part
p
del pú blic. Aques
st, a més a més, al ttractar-se ta
ambé
d’artiistes al seu torn, generra un espai de confiança i crítica constructiva
c
a.

- Ass
sajos obertts:
Així ccom a En Construcció
C
os oberts bu
usquen tenir espais peer a comparrtir les
, els assajo
seve
es creacionss i es conc
ceben donccs, com un espai d’inttercanvi enntre els artis
stes i
l’equ
uip de profe
essionals (ttècnic, direccció artístic
ca, producc
ció, etc.) dee La Centra
al del
Circ.
- Forrmulari perr a la valora
ació de pro
opostes 2013:
A mé
és de les so
ol·licituds qu
ue s’expresssen a la reu
unió d’artisttes mensuaal, s’ha dissenyat
un fo
ormulari que
e per prime
er cop s’envviarà a tots i totes els i les artistees de La Ce
entral
per ttal de tenirr en comptte suggerim
ments i apo
ortacions pe
er a la proogramació 2013.
2
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Aque
est formularri s’enviarà per correu
u electrònic i estarà a disposició de les pers
sones
intere
essades, de
e manera fíísica, a la re
ecepció de La Central del
d Circ.

Projectes d’àmbit
d
internacionall
2.8. P
Impa
acte a nivell artístic
El cirrc és intrínssecament in
nternaciona
al. Els artistes viatgen d’un país a l’altre en funció
f
de le
es seves ne
ecessitats i del que e
els hi ofereiix cada indret. La Cenntral del Ciirc és
sensse cap men
na de dubte
e un pol attractiu impo
ortant per artistes
a
de tot arreu que
q
hi
trobe
en unes insstal·lacions idònies perr l’entrenam
ment diari i les condicioons necess
sàries
per d
desenvolup
par-hi períod
des de crea
ació. Els prrojectes inte
ernacionalss permeten a La
Centtral donar una
u
respos
sta estructu
urada a les
s tendèncie
es nòmadess dels artis
stes i
reforrcen aquestt efecte de pol
p d’atraccció.
Tots els projecte
es, a l’exce
epció de Pa
arcours crois
sés que con
nstituïa un eespai de re
eflexió
europeu sobre circ i integrració sociall, tenen com
m a denom
minador com
mú el suporrt a la
creacció en itin
nerància qu
ue es decclina en diferents mo
odalitats. E
El fet, perr una
comp
panyia, de poder rea
alitzar perío
odes de crreació a diferents paaïsos li dóna la
posssibilitat de confrontar-s
c
e a diferentts mirades, de descob
brir nous circ
rcuits i conn
nectar
amb els program
madors loca
als.
Per La Central,, és també una mane
era de pode
er donar su
uport a proojectes de fora i
acollir-los a les seves insta
al·lacions. D
D’aquesta manera,
m
els usuaris dee La Central i els
profe
essionals (p
programado
ors, periodisstes) tenen
n la possibilitat de desscobrir projectes
als q
que normalm
ment accede
eixen quan es represe
enten per fes
stivals.
Així doncs, ess tracta de
e projectess que fom
menten la disseminacció de dife
erents
lleng
guatges artístics, pugen el nivell d
d’exigència de les crea
acions i obrren noves portes
p
als a
artistes.

acte a nivell institucio
onal
Impa
La C
Central del Circ
C és avui dia un esp ai de referè
ència en el paisatge
p
cirrcense euro
opeu i
en ell paisatge cultural
c
cata
alà. Els proje
ectes intern
nacionals hi han contribbuït molt pe
el que
supo
osen de treb
ball en xarxa i d’emulacció artística
a. Aquest re
econeixemeent s’ha trad
duït, a
nivell internacio
onal, per la participació
ó de La Ce
entral del Circ
C a una ttaula rodon
na del
col·lo
oqui europe
eu Fresh Cirrcus i, a nivvell nacional, per la parrticipació dee La Central com
a pon
nent a la jorrnada de fo
ormació sob
bre cooperació cultural internacionnal de l’SDE
E.
En ta
ant que cen
ntre de crea
ació, La Ce
entral del Ciirc, es bene
eficia del seeu contacte
e amb
proje
ectes similars arreu d’E
Europa. Less múltiples reunions qu
ue es manttenen anualment
pel sseguiment dels
d
projecte
es són tam bé l’ocasió de conèixe
er a fons el modus ope
erandi
de ccada espai i de pode
er intercanvviar bones pràctiques
s. Finalmennt, els projectes
europeus supossen un valuó
ós recurs pe
al.
el desenvolupament d’activitats dde La Centra

cess()s
Proc
Aque
est projecte
e de dos anys de durad
da ha viscu
ut la seva primera fasee durant el 2011.
2
Dota
at amb una subvenc
ció de la convocatòrria Culture
e de l’Eurooregió Pirineus-
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Mediiterrània, re
euneix La Central
C
del Circ (coorrdinadora del
d projectee), La Grain
nerieFabrrique des Arrts du Cirqu
ue (Toulouse
e) i l’Oficina
a de Turism
me de Perpinnyà.
La sseva finalita
at és fomen
ntar la crea
ació i la diffusió del circ contempporani al te
erritori
Pirine
eus Mediterrània, a tra
avés de la ccirculació dels artistes i de les obbres, perquè
è se’n
bene
eficiïn no no
omés els arttistes, sinó ttambé els programado
p
ors i els púbblics.
Proccess()s acom
mpanya la creació
c
circcense i la difusió de nú
úmeros i peeces curtes,, amb
una e
especial èm
mfasi cap a dos factorss característtics d’aques
st sector:
l creació d
d’un especttacle, que requereix pooder treballar en
‐ El lllarg temps dedicat a la
resid
dència en diiferents esp
pais per trob
bar-se així en
e situacion
ns diferents;;
‐ La forma curta
a com a pedra angularr d’un espe
ectacle i el número
n
com
m a particularitat
del ccirc.
Proccess()s es desenvolupa
d
a en sintoniia amb el projecte tran
nsfronterer P
Pirineus de
e Circ,
lidera
at per La Grainerie
G
(T
Toulouse) i que reune
eix 10 socis
s del País B
Basc, Aquitània,
Arag
gó, Navarra
a i Midi-Pyrrénées. En
n aquest se
entit, les accions
a
de Process()s
s són
comp
partides am
mb Pirineus
s de Circ: ccomitès de
e selecció comuns,
c
di spositiu Ca
amins
Emergents en comú,
c
una xarxa d’esspais de cre
eació. D’aquesta maneera, el ress
sò de
Proccess()s i, pe
er conseqü
üència, delss projectes dels artista
a que acom
mpanya és més
amplli.
Proccess()s es defineix
d
en 3 accions que han començat a desenvolu par-se dura
ant el
2012
2.
 Suport a la creació
 Tal com s’explica a l’apartat 2
2.2 d’aquestta memòria
a, Process())s acompan
nya la
creació de
d dos esp
pectacles: A
Acrometria de la companyia Psirrc i Vells, bruts
b
i
dolents de
d la Famíllia Goldini. Ambdues companyies
c
s es troben immerses en el
seu proccés de creació;
 Camins Emergents: una platafforma transpirinenca pe
er a la difussió dels núm
meros
i peces curtes;
c
 Aquest dispositiu
d
centrat en e
els números
s i peces cu
urtes, dónaa la possibillitat a
artistes de confron
ntar el seu treball a diferents
d
públics, de provar dife
erents
d
i de rodar la
a seva crea
ació. Fent-lo
os actuar a altres terrritoris,
espais d’actuació
Camins Emergents obre també
é als artiste
es una porta
a cap a l’inteernacional.
 Transhu
umància: esdevenimentt itinerant
ncia es re
 Sota l’a
apel·lació Transhumà
T
euneixen diversos
d
eesdevenime
ents i
manifesttacions que
e tenen lloc al territori euroregiona
e
l i als Pirineeus en gene
eral.
Dura
ant l’estiu, la
a manifestació Les Jeu
udis de Perp
pinyà va ten
nir un focus Process()s
s amb
núme
eros de Cam
mins Emerg
gents d’ediccions anteriors.
Es vva convoca
ar també una reunió de sensibiilització al circ contem
mporani pe
er als
programadors de
d Llenguad
doc-Rossellló i, més especialmen
e
nt, aquells dels voltan
nts de
Perp
pinyà.

ANS-mission
TRA
S’ha dut a term
me la segona
a i darrera part de TR
RANS-missio
on, un projeecte finança
at pel
programa Culture de la Unió Europea.. Reuneix 5 entitats qu
ue donen suuport a la crreació
circe
ense: La Central
C
de
el Circ (B arcelona), La Grainerie (Touloouse), l’Es
space
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Cata
astrophe (Brussel·les), Zelig (Torrí) o el Fes
stival Mirabilia (Fossanno). Han decidit
d
unir-sse per a accompanyar la creació i la difusió d’espectacl
d
es de circ ccontempora
ani de
mitjà
à format, possant en com
mú la seva e
expertesa i els seus mitjans.
De le
es 4 companyies sele
eccionades a finals de
e 2010, 3 seguien enn actiu dura
ant el
2012
2, any duran
nt el qual van finalitza r la creació
ó del seu es
spectacle i eel van pres
sentar
en un
n o diversoss països de
els socis.
A Ca
atalunya, es van pode
er veure el s espectac
cles d’Atempo Circ (Teeatre Alegrria de
Terra
assa) i Lapsus (Ateneu Popular 9 Barris). Aquestes
A
du
ues compannyies han actuat
a
tamb
bé a Brusse
el·les, Toulo
ouse i Fosssano. En ca
anvi, la com
mpanyia Hoppla Circus ho
h va
fer no
omés a Bru
ussel·les.

Coincidint amb aquestes presentacion
p
ns, es van organitzar 4 trobades professionals al
volta
ant de teme
es que van
n motivar la
a gestació del projectte TRANS--mission. Hi
H van
particcipar artiste
es i diferents
s experts qu
ussions:
ue van nodrir les discu
Brussel·les

2 de març
29

Els centrres de crea
ació, motors de la creacció?

Barccelona

4 de maig

El valor de la creac
ció

Toulo
ouse

4 de juny

Col·lecti u: creació cooperativa
c
?

Fosssano

13 de juny

Against a brave new
w world?

Assiistència als actes de TRANS-misssion
Apre
endre, come
ençar a perrdre al Teatrre Alegria de
d Terrassa
Six p
pieds sur te
erre a l’Aten
neu Popularr 9 Barris
Trob
bada professsional a La Central de
el Circ
Tota
al
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Circu
us Next
Aque
est projecte
e és a la ve
egada un d
dispositiu i una
u
plataforma que téé com a ob
bjectiu
desccobrir, acom
mpanyar i do
onar suport a les noves
s generacio
ons d’autorss de circ.
S’adreça a artisstes que tenen al cap el seu prim
mer o sego
on projecte de creació
ó d’un
espe
ectacle de circ
c i busqu
uen suport i ajuts per a portar-lo a terme. LL’operació Circus
C
Nextt és la con
ntinuació de
e Jeunes T
Talents Cirque, un dispositiu quue ha perm
mès a
artisttes que gau
udeixen avu
ui dia d’un a
ampli recon
neixement internacionaal dur a term
me la
seva
a primera crreació: Joao
o Dos Santo
os, Baro d’E
Evel, Sublim
minati Corpooration o Ca
amille
Boite
el, entre d’altres.
Aque
esta platafo
orma reuneiix 27 entita
ats de tota Europa
E
(centres de crreació, festivals i
agen
nts culturalss).
Des del momen
nt que prese
enta la seva
a candidatura, l’artista / col·lectiu eestà en con
ntacte
amb profession
nals del se
ector (artisstes, progra
amador). Aquesta
A
xaarxa va cre
eixent
confo
orme van avvançant en el dispositi u.
Para
al·lelament al procés de
d selecció
ó, existeixen els laborratoris artísstics, anomenats
Labss que reune
eixen duran
nt 10 dies d
de 10 a 15 artistes que són convvidats a treballar
sota la direcció d’artistes re
econeguts d
directors, co
oreògrafs, te
eòrics, etc.)).
La C
Central del Circ ha in
ntegrat la p
plataforma Circus Nex
xt el 2011 i aquesta és la
nsta como entitat coorganitzadorra a la sol·llicitud
prime
era edició a la que pa
articipa. Con
que ss’ha presen
ntat a la con
nvocatòria d
del Program
ma Culture de la Unió Europea qu
ue es
resolldrà cap al març
m
de 2013.
El rol de La Cen
ntral del Circ
c al projecte
e és el segü
üent:
-

Coordina el
e “Pol Sud”” de la plataaforma que reuneix el Festival Mi rabilia (Fosssano,
Italià), Carrampa (Mad
drid) i La Grrainerie (Tou
ulouse, Fran
nça)
És un pun
nt de conta
acte de difu
usió de la convocatòria i d’asseessoramentt pels
candidats
Forma partt del comitè
è de lectura dels projec
ctes
Participa a les reunions de se
eguiment (e
enguany a La Seynee-sur-Mer, Paris,
P
Barcelona,, Glasgow i Auch).
Acull en re
esidència du
ues compan
nyies preseleccionades
s (Sisters i A
Animal Religion)
a més de donar
d
suporrt a la comp
panyia catallana Zendra
a.
Assisteix a la setman
na de seleccció (enguany a Neerp
pelt, Bèlgicaa) durant la
a qual
es mostren els 12 projectes prreselecciona
ats i que re
euneix unaa quaranten
na de
professionals de tota Europa.

Parc
cours crois
sés, circ i in
ntegració s
social
Aque
est projecte ha compta
at amb un fin
G
D
Durant 2 any
ys, ha
nançament europeu Grundtvig.
reunit diferents entitats relacionades amb la cre
eació circense que ten en un prog
grama
de ccirc social o amb col·lectius no p
professiona
als: la Grain
nerie Fabriqque des arrts du
Cirqu
ue (França
a), Espace Catastrop he (Bèlgica
a), Associa
azione Cullturale IdeA
Agorà
(Itàlia
a) i La Centtral del Circ.
El prrojecte es proposava, a partir del ccirc, genera
ar noves oportunitats dd’inclusió so
ocial a
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col·le
ectius de l’e
entorn dels centres, a fformadors en
e precari i als equips aacompanya
ants a
partirr d’un programa de tro
obades, talllers i interc
canvis experimentals eentre les rea
alitats
dels diferents so
ocis.
Per aconseguirr-ho, s’han
n dut a te
erme 3 tro
obades a les qualss van partticipar
repre
esentants dels
d
socis, formadors
f
i beneficiaris
s dels proje
ectes. En e l cas d’aquestes
duess últimes categories, no
o va ser sem
mpre possib
ble comptarr amb la sevva presència per
raonss familiars o personals
s:
-

-

-

Fossano, Itàlia, 6 i 7 d’abril de
e 2012: Trob
bada al volttant d’experriències de circ i
teatre a la presó (visitta a la pressó i taula rod
dona). Per part de La Central del Circ,
hi va assisstir el directo
or artístic. A
Al coincidir aquesta
a
datta amb la seetmana san
nta, ni
els formadors ni els beneficiaris vvan poder anar-hi.
a
Espace Catastrophe
C
e, Bèlgica, 26 i 27 d’abril
d
de 2012:
2
Trobaada sobre circ i
discapacita
at (1 dia de taller i 1 dia
a de discus
ssions). Per part de La Central dell Circ,
hi va assisstir el directtor artístic i els formad
dors del pro
ojecte Mem
mòries de crreació
comunitària.
La Grainerie, França
a, 16 i 17 de
e maig de 2012:
2
Troba
ada circ i insserció (2 dies de
taules rodones i inte
ercanvis d’e
experiències
s). A més dels preseents en l’an
nterior
trobada, van
v
poder anar a To
oulouse 3 dones de l’associaciió Àmbar Prim,
beneficiàrie
es del proje
ecte Memòrries.

A La Central del Circ, la tro
obada va te nir lloc el 20
011.
El prrojecte s’ha
a tancat el juny
j
de 20 12 amb una valoració
ó molt posittiva tant per part
dels socis com dels beneficiaris i ben eficiàries. Parcours
P
cro
oisés ha peermès confrrontar
d
en
nriquint la vvisió i la ma
anera
una pràctiques locals a alttres iniciativves arreu d’Europa,
de fe
er tant dels nostres cen
ntres com d els formado
ors que hi col·laboren.
c

un projecte
e Associa
acions Leo
onardo: ge
estionar i dinamitza
ar un
Sol·llicitud d’u
centtre de creac
ció
Aque
est projecte
e es va pre
esentar, tal i com s’an
nunciava al Pla de Geestió 2012, a la
convvocatòria Asssociacions Leonardo. Al juny, els socis ens
s vam assaabentar que
e, tot i
ser e
elegible perr haver obtingut la pu ntuació sufficient, no podria
p
rebree un ajut per no
estarr entre els millors
m
puntu
uats.
S’ha aprofitat diiferents trob
bades d’altrres activitats internacio
onals per veeure si reco
onduir
aque
est projecte possible projecte Leo
onardo i es va mantenir el setembbre de 2012
2 una
jorna
ada de treb
ball a Bruss
sel·les, aprrofitant una
a reunió del projecte T
TRANS-mis
ssion,
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amb diferents ce
entres d’Europa per pa
arlar-ne en profunditat.
Així doncs, es tornarà a presentar un projectte Leonardo el 2013,, tot i que amb
contiinguts una mica
m
diferen
nts, orientatts cap a la recerca
r
artíística.

Col·laboracions i cop
produccion
ns amb altrres entitats
s de dins i ffora del sector
2.9. C
TNC Te
eatre Nacio
onal de Cata
alunya
La C
ol·licitud de
Central del Circ va re
ebre una so
el Teatre Nacional
N
dee Catalunya
a per
asse
essorar el moviment
m
de
e circ de l’esspectacle de
d teatre Ba
all de titelless, una prod
ducció
d’envvergadura considerabl
c
e amb 17 actors i 2 artistes
a
de circ, tots dee primer nivell a
Cata
alunya. L’en
ncàrrec ha estat
e
dut a terme pel director
d
artíístic de La C
Central del Circ,
Lean
ndro Mendo
oza, qui ha fet
f una core
eografia de vols i comp
posició del número de teles
pecialitzade
en om
mbres de dues artistes
s de circ esp
es en aeris, així com taambé la cre
eació i
treba
all amb manipulació d’objectes, ccaigudes, portes
p
i petits equilibriss executats
s pels
actorrs i actrius de l’obra. Aquesta p
primera experiència amb
a
el TNC
C ha estat molt
posittiva i la idea
a és continu
uar amb aqu
uest tipus de vinculacio
ons.

Grec
Aque
est any hi va
v haver un
n acostame
ent per part del Festiva
al Grec ambb La Centra
al del
Circ. En un prim
mer momen
nt, es va de
ecidir fer un
na coprodu
ucció d’un eespectacle inèdit
per a
al 2013 que
e hauria d’e
estar lideratt per una productora
p
en
e residènccia a La Ce
entral,
que, com els arttistes, es be
eneficiés d’u
una ajuda per
p tirar end
davant aqueesta produc
cció.
x
Aque
est acostam
ment va don
nar fruït a n
no només una, sinó dues
d
coprodduccions am
mb el
festivval: Per al 2013,
2
s’ha treballat
t
en la coproducció d’unes
s càpsules dd’espectacle
es de
circ que s’estre
enaran al ju
uliol al festtival amb l’’objectiu d’ensenyar qquatre crea
acions
fetess a La Ce
entral del Circ
C
dins d
del programa de res
sidències dde creació.. Les
comp
panyies pa
articipants seran: Cia
a. Psirc, Cia.
C
Estropicio, Jorgee Albuerne i la
Clandestina i Na
acho Flores
s.
D’altra banda, de
d cara al 2014,
2
es cre
earà i produ
uirà un espe
ectacle per al Festival Grec
de 2014 que tin
ndrà com a objectius e
el treball am
mb un direc
ctor de circc emergent (Karl
Stetss) per a la
a creació d’un
d
llengu
uatge escèn
nic de circ
c i treballarr amb dife
erents
gene
eracions d’a
artistes, com
mptant amb un alt nivelll tècnic en les disciplinnes de circ.

Ateneu Popular 9 Barris
La C
Central del Circ
C i l’Atene
eu Popular 9 Barris no
o només esttan units peer ser parts de la
xarxa
a de Fàbriq
ques de Cre
eació de Ba
arcelona. Ma
antenen des de fa anyys diverses línies
de co
ol·laboracio
ons que, durrant el 2012
2, s’han con
ncretat de la
a següent m
manera:
-

Residència conjuntta: suport conjunt a un projectte de creaació amb cessió
c
d’espai a La Centra
al, residènccia tècnica i estrena a l’Ateneu P
Popular 9 Ba
arris i
suport econòmic pe
er al transpo
ort i les dietes per part d’ambduess entitats.
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-

Program
mació per part
p
de l’A
Ateneu Pop
pular 9 Barrris d’un ddels especttacles
coproduïïts en el ma
arc de TRA
ANS-mission
n: Six pieds
s sur terre dde la companyia
francesa
a Lapsus els
s dies 4 i 5 de maig.
Residència de 5 se
etmanes de
el 17è Circ d’Hivern, El
E Dorado, a La Centra
al del
Circ.

A mé
és d’aquesttes col·labo
oracions con
al del
ncretes, la relació entre l’Ateneu i La Centra
Circ ha estat la d’un espaii d’exhibició
ó de circ i d’un
d
centre de creació . És a dir que
q el
flux d
d’informació
ó ha estat constant
c
en tre les dues
s entitats so
obre les acttivitats i l’Atteneu
ha prresenciat diiversos assajos obertss de compan
nyies en cre
eació a La C
Central.

Antic Te
eatre
La re
elació entre
e La Central del Circ i A
Antic Teatre
e va també
é més enllà de la residència
conju
unta que prroposen des de fa ja ttres anys. Durant
D
el 20
012, Antic T
Teatre ha seguit
s
de prop els pro
ocessos de creació de
e La Centra
al i el nostre
e equipameent ha cedit una
sala de creació
ó durant un
na setmana
a per a la realització d’un laborratori de crreació
impa
artit per l’artista eslovè Boris Kadin
n al qual van participarr 15 personees.

Come & See
El C
Come & See és un mercat
m
d’esp
pectacles de
d teatre, dansa,
d
circ,, titelles i noves
n
tendè
ències dirig
git a programadors i p roductors nacionals
n
i internacionaals. La proposta
del C
Come & Se
ee és donar a conèixe
er els millorrs espectac
cles de les arts escèniques
catallanes i difon
ndre les cre
eacions prod
duïdes al te
erritori.
Engu
uany, la xarrxa de Fàbrriques de C
Creació de l’Institut de Cultura de Barcelona hi va
tenir un paper protagonistta, acollint la major pa
art de les activitats
a
dee la trobada. La
a presentacció d’especttacles de cirrc durant toota una tarda
a:
Centtral del Circ va acollir la
30h: Toti To
- 16.3
oronell
- 17h
h: Sergi Bukka
- 17.3
30h: Presen
ntacions de
e projectes
- 18.10h: CircoL
Los
30h: Espai face‐to‐face
e al bar de la Central del
d Circ
- 18.3
- 19h
h: Torcidos
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Aque
esta experiè
ència es valora de man
nera molt positiva,
p
perrquè no nom
més va perm
metre
que La Central fos una plataforma d e difusió de diferents espectaclees– alguns d’ells
espe
ectacles de circ que ha
avien estat residèncie
es de La Ce
entral del C
Circ- sinó ta
ambé,
perquè va perm
metre obrir le
es portes i d
donar a con
nèixer La Ce
entral a difeerents agents del
secto
or.

Revista Zirkòlika
La re
evista Zirkòlika és un dels
d
únics m
mitjans dedicats de ma
anera especcífica al circ
c. Per
aque
esta raó, ess va signar un
u conveni amb Zirkòlika per don
nar difusió a La Central, així
com també, oferir diversos avantatgess per a la re
evista en relació a l’equuipament.
Acttualment, Zirkòlika
Z
com
mpta amb lla cessió d’un
ma gatzem, de
els que es posen a ddisposició dels
arti stes per als
a seus aparells,
a
quue la revis
sta
utiliitza com arx
xiu. S’ofere
eix també uun suport am
mb
la ccessió de material tèc
cnic per a la celebració
anu
ual de la gala de premis Zirkòlika.
En aquest sen
ntit, ofereix una residèència de du
ues
setm
manes per a la compa
anyia que acconsegueix
xi el
gua
ardó a la millor
m
posad
da en esceena. Enguany,
aqu
uest premi va recaurre a la coompanyia “La
“
Ind ustrial Teattrera”.
Els premis Zirkòlika
Z
co
ompten am
mb una grran
asssistència i visibilitat,
v
a més de seer un punt de
trob
bada del sector.
s
Aix
xí doncs, ees valora de
ma nera positiv
va aquesta vinculació i es conside
era
el sseguir manttenint-la en els anys suubsegüents.

Primave
era Sound
arc del Fòrrum acull el
e festival d e música San
S
Miguel Primaveraa Sound de
es del
El Pa
2005
5 després de
d mudar-se
e del Poble
e Espanyol a causa de
el seu creixeement de públic.
p
Les noves insstal·lacions de La C
Central del Circ han fet créixeer l’interès dels
os festivals que veuen
n en l’equippament diverses
organitzadors i promotors de diverso
presttacions pote
encials de cara
c
als esd
deveniments que organ
nitzen.
En e
el cas concret de 2012
2, En el cass d’aquest festival, la
a relació vaa néixer am
mb les
datess massa prroperes a la
a celebració
ó del festiva
al amb la qu
ual cosa, enncara que sorgís
s
un allt malgrat l’ interès pe
er una col·la
aboració mé
és àmplia per part de l ’organització del
festivval, finalme
ent la col·laboració es va reduir a l’ús dels ports de soortida de la
a fibra
òpticca per al fe
estival. Esttà prevista una reunió
ó per tal de
d concretaar quin tipu
us de
sinèrrgia es pot trobar
t
per a la següentt edició de 2013.
2

Festival Cruïlla
La col·laboració
ó amb el Fe
estival Cruïïlla d’engua
any va ser més limitadda que en altres
ocassions a caussa de les re
etallades qu
ue ha patit el pressupost del festtival. Així doncs,
els e
espectacles que de circ
c que s’hav ien de pres
sentar van haver
h
de seer cancel·latts, i la
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col·la
aboració en
ntre ambdue
es entitats e
es va limita
ar al lloguerr d’espais dde La Central del
Circ per a difere
ents parts de la produccció del Festival.
Tot i així, s’espera que en
e pròxime
es ocasions
s el festiva
al segueixi apostant per
p la
contrractació de
e números d’artistes de La Central ja que
q
repressenta una bona
diferents arrts escèniqu
oporttunitat pels encreuame
ents de les d
ues.

Taller de
e Músics, Escola
E
Sup
perior de Música
M
Al lla
arg del 20
012, s’han mantingut diferents reunions
r
de treball pper disseny
yar el
laborratori circ i música que propose
en conjunta
ament La Central de l Circ i l’E
Escola
Supe
erior de Mú
úsica del Taller
T
de M
Músics. Aqu
uest taller, però, estàà previst qu
ue es
dese
envolupi durant el prim
mer semesttre de 2013
3, amb la col·laboraci
c
ió afegida de la
Fabrra i Coats, per
p a la cess
sió d’espaiss..

nerie
La Grain
El 30
0 de gener va tenir lloc una troba
ada entre els equips de treball dee La Centra
al i La
Grain
nerie per intercanviar coneixemen
c
nts i bones practiques. Al matí am
mbdós equips es
van d
dividir per àrees
à
de trreball: els d
diferents perfils profess
sionals de ccada centre
e van
exam
minar com plantegen
p
la
a seva feina
a (gerents, tècnics de seguretat, rresponsable
es de
comu
unicació, tè
ècniques de
e producció etc.). A la tarda, vam tenir una xxerrada con
njunta
mes d’ús dels
sobre
e relació amb
a
els usuaris i norm
d
espais
s. Aquesta trobada en
ns va
perm
metre apunttar dificultatts i solucio ns en la ge
estió d’un centre
c
de ccreació. Tant La
Grain
nerie com La Centrall són equip
paments molts
m
recentts i pionerss i aquest tipus
d’inte
ercanvi és enriquidor
e
pels
p
centress.

2.10.. Presència
a en debats
s, seminariis, festivals
s
A mé
és de les activitats
a
a la seva seu
u o a equipaments am
mb els qualss col·labora
a amb
algun
n projecte, La Central del Circ ha
a estat pres
sent durant el 2012 enn diferents punts
de trobada del sector
s
del circ
c i de la g
gestió culturral. Aquesta
a participaciió s’ha tradu
uït en
algun
ns casos en interv
vencions p
públiques i en d’altres a l’’assistència
a als
esde
eveniments. La presència en aque
est tipus de
e trobades és importannt ja que dó
óna a
conè
èixer la labo
or que es duu a terme al centre, per una banda, i perm
met connecttar en
cond
dicions favorables amb espais i insstitucions d’interès perr l’activitat dde La Centra
al.
- Focus Circ / Fres
sh Circus
5 d’abril de 2012, Paris
12-15
s, França.
El pa
a ciutat de Paris difere
assat mes d’abril
d
van coincidir
c
a la
ents actes aal voltant de
el circ
conte
emporani. En primer lloc, el dirrector artís
stic de La Central deel Circ va estar
convvidat a assisstir al Focus
s Cirque, un
na setmana
a organitzad
da per l’Insttitut Francè
ès per
dona
ar a conèixe
er el circ co
ontemporan
ni francès a programad
dors i profeessionals d’’arreu
d’Europa.
Dura
ant els últim
ms dies d’aquesta mani festació va tenir lloc al Parc de laa Vilette el segon
s
semiinari europeu Fresh Circus sob
bre el dese
envolupame
ent sosteniible de les
s arts
circe
enses.
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Van se
er dos dies
s de sess ions plenà
àries i
tallers de
d treball, organitzats pper la plataforma
europea
a Circostrad
da. La Cenntral del Circ va
ser con
nvidada a participar a la taulla de
sobre
residènciies
reflexió
artísttiques
juntame
ent amb Les
s Subsistan ces a Lyon.

- Europa és fàcil, Jornada s
sobre la In
nternacion
nalització o
organitzada
a per
l’SDE (S
Servei de Desenvolup
D
pament Empresarial, OCEC)
O
2 de maig de 20
012, Barcelo
ona.
En e
el marc d’un
na jornada sobre la in
nternaciona
alització de les empresses culturalls, La
Centtral del Circc va estar convidada a exposarr la seva ex
xperiència amb el pro
ojecte
transsfronterer ciirc que o!, en
e tant que bona pràctiica.
- Subcas
se, fira de circ
16-17 de febrer, Estocolm, Suècia.
Subttopia és un centre de creació
c
bassat a Estocolm, implica
at en les xaarxes europ
pees i
e Circ i Dan
estre
etament vincculat a la Universitat de
nsa d’Estocolm.
En els darrerrs temps, La Centrral i
Subttopia s’han anat coneixent degut a la
presè
ència de diiversos artis
stes catala ns a
Suèccia, i perquè el centre
e suec ha e
estat
convvidat a disssenyar una program
mació
nòrdica per la passada ed
dició de la Fira
ega.
Tàrre
La presència a la mostra ha
h permès a La
Centtral del Circc conèixer de primera
a mà
les p
propostes d’Animal
d
Re
eligion i Sissters
comp
panyies que
e, posteriorrment, ha accollit
en re
esidència du
urant el seg
gon semestrre.

- Festiva
als de circ i d’arts esc
cèniques a Catalunya
a i Europa
Central del Circ
C ha estat present en els festivals més im
mportants dde Cataluny
ya: la
La C
Fira d
de Circ Trapezi de Reu
us i Fira Tà rrega.
Apro
ofitant l’avine
entesa de reunions
r
de
e projectes, La Central del Circ haa estat pres
sentat
als següents fesstivals intern
nacionals:
-

Janvvier sous les
s étoiles, La
a Seyne-surr-mer, Franç
ça
Piste
es de Lance
ement,
Festiival Mirabilia
a, Fossano , Itàlia
Cara
avanes de Cirque,
C
Toullouse, França
Circa
a, Auch, Fra
ança
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COM
MUNICA
ACIÓ
Des del seu tra
asllat a la seva
s
seu d
definitiva, la
a principal aposta
a
com
municativa de
d La
Centtral del Circc ha estat presentar
p
ell nou equipament a les institucionns, al secto
or, als
usua
aris i usuàrries i a la societat i a
actualitzar tota la info
ormació enn els suporrts de
comu
unicació que s’han treb
ballat en elss darrers an
nys.
Al lla
arg del 2012 s’ha busc
cat consolid
dar el proje
ecte i millorrar les eine s per arriba
ar als
difere
ents col·le
ectius de públic. El principal aparador del projeccte és la web
www
w.lacentralde
elcirc.cat ja
a que tota la comunicació hi té
é ressò. Ells continguts es
gene
eren i actua
alitzen a mesura
m
que les activita
ats es duen a terme, i enguany
y s’ha
renovvat l’estructtura i la presentació de
els contingu
uts i les secc
cions de la web.
Les activitats que
q
s’han fet
f al llarg de l’any s’’han comun
nicat als ussuaris, artis
stes i
comp
panyies, asssociacions, institucion
ns, mitjans de comun
nicació i púúblic en ge
eneral
mitja
ançant els enviaments
e
s dels mailiing específfics de la base
b
de daades. I tam
mbé a
travé
és dels nous canals we
eb 2.0 de L
La Central del
d Circ: Fa
acebook, Tw
witter, i You
utube,
que s’actualitze
en de forma
a continuad
da i que permeten
p
difondre d’u na manera
a més
àmpllia i arribar a altres púb
blics.
La im
matge corp
porativa de
e La Centra
al del Circ
c, adaptada
a al nou eqquipament, s’ha
treba
allat en elss diversos suports ccomunicatius per a le
es activitatss programades,
manttenint els trríptics de La
L Central d
del Circ i el
e fulletó de les compa nyies resid
dents
a la Central; fe
ent un tríptic específic per les acttivitats pro
ogramadess de setembre a
dese
embre i un fulletó/pro
f
grama de m
mà pel proje
ecte Memò
òries (veuree a Annex 2) .

L’esp
pai que ocu
upa l’equipa
ament al Fò
òrum perme
et la particip
pació de La Central de
el Circ
en projectes co
om el Festiv
val Cruilla B
Barcelona i el Festival Primaveraa Sound, do
onant
visibilitat a les activitats
a
org
ganitzades

La Central del
d Circ · Mem
mòria d’activita
ats · Any 2012
2

57

3.1. P
Públics
Els p
públics als quals
q
s’ha adreçat
a
la co
omunicació
ó són:










Professio
onals i com
mpanyies de
e circ de Cattalunya i de
e l’estrangerr, usuaris de
e
l’equipam
ment.
Professio
onals i com
mpanyies de
e circ de Cattalunya i de
e l’estrangerr, no usuaris.
Altres esspais de cre
eació per a ccrear xarxa
a.
Compan
nyies d’altres arts escèn
niques.
Professio
onals i prog
gramadors d
de les arts escèniques
e
en generall.
Entitats de
d l’entorn.
Mitjans de
d comunicació
Públic en
n general.
Administtracions.

3.2. C
Continguts
s i suports
Els te
emes sobre
e els quals s’ha
s
fet difu
usió des de La Central han estat:
 Convoca
atòries de re
esidències d
de creació de
d circ
 Convoca
atòria per a empreses i companyie
es de circ per les oficinnes al viver i per
les noves places de
e gerència, a
administrac
ció, persona
al tècnic i dee seguretat i
producciió
 Cursos de
d formació
ó, de segure
etat, MasterrClass i Lab
boratoris de creació
 Trobada de disciplin
nes a La Ce
entral del Circ: de corda llisa, porté
tés acrobàtics i
malabariistes
 Projecte Memòries, amb el sup
port de l’Ob
bra Social “la
a Caixa”
 Program
ma d’activitatts relaciona
als: exposicions de foto
ografia, xerrrades i portes
obertes a la creació
ó
 En ebulliició, Mostre
es de Comp
panyies Res
sidents
 Assajos oberts de companyies
c
s en residèn
ncia
 En consttrucció, el primer
p
dijouss de cada mes
m
 Reunions d’usuaris i usuàries e
el darrer dim
mecres de cada
c
mes
 Menàs a Trua, de la
a cia Arritma
ados, residè
ència conjunta amb el Festival de
e
Tardor de
d Poblenou
u
 Efecte Cafeïna,
C
de la cia Circo
o Puntino, re
esidència co
onjunta ambb l'Ateneu
Popular 9 Barris
 Nomarra
amon, de Jo
orge Albuerrne, residència conjunta
a amb Anticc Teatre
 Participa
ació de La Central
C
del C
Circ a: Festtival Cruïlla,, Primaveraa Sound, Co
ome
& See, 48h
4 Open House Barce
elona, inaug
guració de la Fàbrica dde Creació Fabra
F
i Coats
 Activitatss externes que
q La Cen
ntral del Circ
c ha acollit: La cie. XY amb Le Gra
and
C a La Central,
C
el projecte artísstic de crea
ació "Línies"", el curs inttensiu de da
ansa
aèria
 Activitatss d’entitats col·laborad ores que s’ha considerat d’especcial interès per
p al
públic de
e La Centra
al: Circ Hive
ern a l’Atene
eu, etc.
 Nota info
ormativa sobre el nou IIVA
 Descomptes per espectacles d
de circ i teattre
 Assistèn
ncia a fires i festivals co
om Trapezi,, Tàrrega, La
L Mercè, ettc.
Pel q
que fa al pro
ojecte europ
peu Processs()s
 Convoca
atòries de creació
 Resoluciió de les co
onvocatòriess

La Central del
d Circ · Mem
mòria d’activita
ats · Any 2012
2

58



Cabaret amb els pro
ojectes artísstics selecc
cionats per la
l 4ª edició de Camins
s
Emergen
nts

Pel q
que fa al pro
ojecte europ
peu Circus Next
 Descripcció general
 Via de fin
nançament Crowfundin
ng
 Convoca
atòries
 Resoluciió de les co
onvocatòriess
Pel q
que fa al pro
ojecte europ
peu TRANS
S-Mission
 Trobada professional a La Cen
ntral del Circ
c: jornada El
E valor de lla creació
 Aprendre
e, comença
ar a perdre, el projecte d’Atempo Circ
C al Teattre Alegria de
d
Terrassa
a
 Six piedss sur terre, de la Comp
pagnie Laps
sus, a l’Aten
neu Popularr 9Barris
 Trobada a Brussel·lles
 Convoca
atòries
 Resoluciió de la 2a convocatòri
c
ia
Pel q
que fa al pro
ojecte europ
peu Pirineu s de Circ
 Convoca
atòria de Ca
amins de Crreació
 Convoca
atòria de Cirrc en Transshumància
Es d
detallen a continuació
c
els suport
rts i accion
ns de com
municació qque s’han dut a
terme
e, tema perr tema. Tots
s els projecctes i activittats de La Central
C
del Circ tenen en la
pàgin
na web de
e La Central del Cirrc, perman
nentment actualitzada , un dels seus
princcipals suporrts. Totes le
es activitatss es reflecte
eixen també
é en el perffil de Faceb
book i
de Tw
witter

La C
Central del Circ com a equipame
ent








Reedició dels
d
tríptics
s informati us sobre la seu
definitiva (català/cast
(
tellà i angglès/ francè
ès), de
distribució àmplia, i adreçada a altres entitats,
e
equipamen
nts per a establir vinclees, usuaris i públic
en general;;
Actualització permane
ent a la webb de La Cen
ntral del
Circ, amb noves im
matges i i nformacion
ns dels
equipamen
nts, activitats
s i cursos qque hi tenen
n lloc;
Mailing als
s usuaris dels horarris i acces
ssos a
l’equipament: festius, activitats
a
al Fòrum;
Anuncis als
s 4 número
os de l’any 22012 de la revista
Zirkòlika;
Anunci a l’Anuari de
el Circ 20012 de la revista
Zirkòlika;
Anunci al catàleg
c
del Premis
P
de C
Circ de Cata
alunya
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Conv
vocatòries de residències de c
creació de circ, convo
ocatòria peer a empre
eses i
companyies de
e circ per le
es oficines
s al viver, i convocatò
òries per lees noves places
de gerència, ad
dministraciió, persona
al tècnic i de
d segureta
at i produccció




E-mailing
g a usuaris//es i soci/ess, professionals i comp
panyies, cenntres de cre
eació
i formaciió de circ i arts
a escèniq
ques, i secto
or cultural
Notícies a la pàgina
a web de La
a Central de
el Circ i la de l’APCC
Comuniccació 2.0: Facebook i tw
witter

Curs
sos de form
mació, de seguretat,
s
M
MasterClas
ss i Laboratoris de cre
reació






E-mailing
g a professionals i com
mpanyies, centres de creació i form
mació de circ i
arts escè
èniques
Notícies a la pàgina
a web de La
a Central de
el Circ i la de l’APCC
Twitter
Comuniccació 2.0: Facebook i T
Disseny i impressió de cartells DINA-4 que es distribueixen entrre els principals
espais de creació de circ i a la cartellera de
d La Centrral
Notes de
e premsa a mitjans esp
pecialitzats

Trob
bades de disciplines a La Centrral del Circ
c, assajos oberts de ccompanyie
es en
resid
dència, En construcc
ció





E-mailing
g a professionals i com
mpanyies, centres de creació i form
mació de circ i
arts escè
èniques
Notícies a la pàgina
a web de La
a Central de
el Circ i la de l’APCC
Comuniccació 2.0: Facebook i T
Twitter
Disseny i impressió de cartells DINA-4 que es distribueixen entrre els principals
espais de creació de circ i a la cartellera de
d La Centrral

Cicle
e d’activita
ats: expos
sicions de
e fotografia
a, xerrade
es i portess obertes a la
creació, En ebu
ullició, Mos
stres de Co
ompanyies
s Residents
s










Invitació a institucio
ons col·labo
oradores, prrofessionals
s de circ, proogramadors
s,
entitats de
d l’entorn i premsa
Tríptics: disseny, im
mpressió de 1600 exem
mplars i distribució a ussuaris i socis de
l’APCC, centres culturals, centtres cívics i els principa
als centres dde creació i
exhibició
ó de circ i arrts escèniqu
ues
E-mailing
g a professionals i com
mpanyies, centres de creació i form
mació de circ i
arts escè
èniques
Notícies de totes les
s activitats a la pàgina web de La Central de l Circ i la de
e
l’APCC
Comuniccació 2.0: Facebook i T
Twitter
Disseny i impressió de cartells DINA-4 que es distribueixen entrre els principals
espais de creació de circ i a la cartellera de
d La Centrral
Notes de
e premsa a mitjans esp
pecialitzats
Gestió d’entrevistes
s i atenció a
als mitjans gràfics
g
xiu d’imatge
es de fotogrrafia i video
Enregistrament i arx

Proje
ecte Memò
òries, amb el suport d
de l’Obra Social “la Caixa”


Fulletó: disseny,
d
impressió de 800 exemplars i distrib
bució a perssones usuaries i
socies de l’APCC, centres
c
cultu
urals, centrres cívics i els
e principalls centres de
d
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creació i exhibició de
d circ i artss escènique
es. Distribuc
ció també coom a progra
ama
de mà en
n les dues funcions
f
de
el projecte
Espai al programa d'activitats
d
d
de tardor de
e La Centra
al
Creació d’un aparta
at específic pel projecte
e a la pàgina web de LLa Central del
Circ
Comuniccació 2.0: Facebook i T
Twitter
E-mailing
g a professionals i com
mpanyies, centres de creació i form
mació de circ i
arts escè
èniques
Invitació a institucio
ons col·labo
oradores, prrofessionals
s de circ, proogramadors
s,
d l’entorn i premsa
entitats de
Disseny i impressió de cartells DINA-4 que es distribueixen entrre els principals
espais de creació de circ i a la cartellera de
d La Centrral
Notes de
e premsa a mitjans esp
pecialitzats
Gestió d’entrevistes
s i atenció a
als mitjans gràfics
g
xiu d’imatge
es de fotogrrafia i video
Enregistrament i arx

Menà
a Arritmad
dos, residè
ència conjunta amb el Festiva
al de
às a Trua, de la cia
Tard
dor de Poblenou; Efec
cte Cafeïna
a, de la cia
a Circo Pun
ntino, resid
dència conjunta
amb l'Ateneu Popular 9 Barris; N
Nomarramo
on, de Jorrge Albuerrne, residè
ència
conjunta amb Antic
A
Teatrre







E-mailing
g a professionals i com
mpanyies, centres
c
de creació
c
i forrmació de circ
c i
arts escè
èniques, pro
ogramadorss, entitats de l’entorn, públic
p
en geeneral i
administtracions.
Notícia a la pàgina web
w de La Central del Circ i la de l’APCC
Participa
ació en el tríptic/progra
ama col·lectiu del projecte
Espai al programa d'activitats
d
d
de tardor de
e La Centra
al
Notes de
e premsa a agendes i m
mitjans de cultura
c
Enregistrament i arx
xiu d’imatge
es de fotogrrafia i video

Partiicipació de
e La Centra
al del Circ a: Festival Cruïlla, Primavera
P
S
Sound, Com
me &
See, 48h Open
n House Barcelona, iinauguraciió de la Fà
àbrica de C
Creació Fa
abra i
Coatts




E-mailing
g a professionals i com
mpanyies, centres de creació i form
mació de circ i
arts escè
èniques, pro
ogramadorss, entitats de l’entorn, públic
p
en geeneral i
administtracions.
Notícia a la pàgina web
w de La Central del Circ
Participa
ació en el tríptic/progra
ama col·lectiu del projecte

Activ
vitats exterrnes que La
L Central d
del Circ ha
a acollit: La
a cie. XY a mb Le Gra
and C
a La
a Central, el
e projecte
e artístic de
e creació "Línies", el
e curs inteensiu de dansa
d
aèria
a. Nota in
nformativa
a sobre e
el nou IV
VA. Descomptes peer usuaris per
espe
ectacles de
e circ i teatre. Assisttència a firres i festiva
als com Trrapezi, Tàrrrega,
La M
Mercè. Reun
nions d’usuaris i usu
uàries



E-mailing
g a usuari/e
es de La Ce
entral del Ciirc i socis7e
es de l’Apccc
Notícia a la pàgina web
w de La Central del Circ i la de l’APCC

nada profes
ssional: El valor de la
a creació
Jorn


E-mailing
g a professionals i com
mpanyies, centres de creació i form
mació de circ i
arts escè
èniques
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Invitació a institucio
ons col·labo
oradores, prrofessionals
s de circ, proogramadors
s,
entitats de
d l’entorn i premsa
Disseny i impressió de cartells DINA-3 que es distribueixen entrre els principals
espais de creació de circ i a la cartellera de
d La Centrral
Notes de
e premsa a mitjans esp
pecialitzats
Enregistrament i arx
xiu d’imatge
es de fotogrrafia i video

Conv
vocatòries, resolucio
ons i cab
barets dels
s projectes europeu
us: Proces
ss()s,
Circu
us Next, TR
RANS-Miss
sion, Pirine
eus de Circ
c



E-ma
ailing a proffessionals i companyie
es, centres de
d creació i formació de
d
circ i arts escèniques, prog
gramadors, entitats de l’entorn, púúblic en general i
admiinistracions.
Notíccies a la pàgina web de
e La Centra
al del Circ i la de l’APC
CC

Accions de
e comunica
ació
3.3. A
La C
Central del Circ
C també ha
h assistit a les fires i als festivals
s de circ méés importan
nts de
l’Esta
at Espanyo
ol i d’Europ
pa, i això li permet do
onar-se a conèixer
c
en tre els artis
stes i
comp
panyies del sector:
- Fesstival Internacional de Circ
C de Mon
ntecarlo (Mònaco, 19-2
22 de generr de 2012)
- Fesstival Subca
ase d’Estocolm (Suècia
a, 13-16 de febrer de 2012)
2
- Fre
esh Circus i Focus Cirque a París (França, 12
2-13 d’abril))
- Fesstival Trapezi de Reus (10-13 de m
maig de 201
12)
- Fesstival Mirabiilia a Fossa
ano (Itàlia, 8
8-10 de juny
y de 2012)
- Fira
a de Circ al Carrer de La
L Bisbal d’’Empordà (1
14 de juliol))
- 1,2,3 del Pallasso - Festiv
val de circ d
de Tiana (30
0 de juny al 7 de juliol dde 2011)
- Fira
a de Tàrrega, (8-11 settembre de 2
2012)
- Circca, Festival de Cirque Contemporrain a Auch (França, 23
3-25 d’octubbre)
A mé
és, s’ha con
ntinuat amb
b l’elaborac ió i enviament d’un Bu
utlletí electtrònic setm
manal
de diifusió exclusiva per a usuaris
u
de L
La Central i socis de l’APCC en qquè se’ls infforma
de to
ota l’actualittat.

3.4. A
Annex 1: Recull
R
de premsa

3.5. A
Annex 2: Material
M
de difusió




Tríptics in
nformatius sobre
s
la seu
u definitiva (català/cast
(
tellà)
Tríptics in
nformatius sobre
s
la seu
u definitiva (anglès/
(
francès)
Tríptic info
ormatiu amb el program
ma conjunt d’activitats per semesstres - de
setembre a desembrre
Fulletó de
e les compa
anyies resid ents a la Ce
entral
Fulletó de
el Projecte Memòries
M



Cd: Un vid
deo de les companyies
c
s residents a la Centra
al del Circ
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Una iiniciativa de:

Dins el projecte:

Gestionatt per:

En col·labboració amb:

Amb el suport de:
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