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ElCirqueduSoleil portarà a
l’Hospitalet les seves gires fins al 2030
El compromís arrenca el 2018 i inclourà almenys cinc espectacles

JUSTO BARRANCO

Barcelona

El Cirque du Soleil volia un lloc
d’exhibició a Barcelona on po
gués instal∙lar les gires de les se
ves enormes carpes de manera
periòdica durant els pròxims
anys sense por que estigués ocu
pat per altres esdeveniments. I
l’ha acabat trobant a l’Hospitalet
de Llobregat, una ciutat que a
aquest gran circ li va com l’anell
al dit per a la seva estratègia
d’atreure creadors i empreses
culturals aprofitant una cèntrica
zona industrial vella que amb el
temps ha anat quedant lliure.
Una estratègia que vol identificar
tota la ciutat com a districte cul
tural i que es veurà reforçada per
l’arribada, com va anunciar La
Vanguardia la setmana passada,
d’un laboratori permanent del
Sónar. I, ara, per l’aterratge bien
nal en una altra zona de la ciutat,

a Bellvitge, en una àrea de 19.000
metres quadrats delimitada pels
carrersTravessia Industrial i Fei
xa Llarga, dels espectacles del
Cirque du Soleil fins al 2030.
Segons fonts municipals de

l’Hospitalet, el conveni el firma
ran aquest dijous al Palauet de
Can Buxeres l’alcaldessa de la
ciutat, Núria Marín, i Finn Tay
lor, vicepresident de la divisió de
gires del Cirque de Soleil, i el pri
mer espectacle que es veurà a la
nova localització s’oferirà la pri
mavera del 2018. L’acord implica
que fins al 2030, amb una perio
dicitat aproximadament biennal,
vinguin durant uns mesos com a
mínim cinc muntatges de carpa
del Cirque du Soleil, tot i que po
drien ser sis o set. L’acord no

hauria sorgit que Ajuntament i
circ s’haginbuscat explícitament,
sinó d’una convergència d’inte
ressos: va coincidir que algú era
al lloc adequat en elmoment ade
quat i van començar les conver
ses, afirmen des de l’Ajuntament.
I afegeixen que ha estat una ne
gociació llarga perquè des del
Cirque du Soleil busquen segure
tat i estabilitat.
Ho corrobora telefònicament

el vicepresident de gires del circ,
Finn Taylor, que explica que
quan busquen una ubicació a
qualsevol ciutat delmón es tracta
sobretot d’una qüestió de dispo
nibilitat físicadel lloc, i quedeve
gades el Fòrum no estava dispo
nible quan el volien, així que han
acabat trobant a l’Hospitalet,
“tan a prop de Barcelona, un bon
lloc. És una gran elecció”. Taylor
assenyala que buscaven un acord
multianual perquè “l’Hospitalet,
Barcelona, són òbviament grans
mercats per a nosaltres i volem

portarhi diversos espectacles”.
En l’acord, subratlla, no s’inclou
rà resmés, però apunta que, molt
sovint, quan van a una ciutat es
comprometen “amb la comunitat
cultural i artística; estem oberts a
altres activitats”.
Sobre la possibilitat d’una base

establedelCirqueduSoleil aBar
celona o en algun lloc d’Espanya,
Taylor diu que els encantaria
continuar “fent créixer la seva re
lació ambunpaís que per a nosal
tres és un en els quals tenim més
èxit del món sencer. Sempre mi
rem quines oportunitats hi ha a
Espanya. Si apareix una oportu
nitat per a alguna cosa més per
manent o a llarg termini, ja ho
veuríem”. Ja sap quin és el pri
mer espectacle que es veurà en
aquests 19.000 metres quadrats
–gairebé dues illes de cases de
l’Eixample– de l’Hospitalet, però
diu que han de “deixar alguna co
sa en secret”: ho anunciaran avi
at en roda de premsa, però ja ex
plica que és un espectacle que no
s’ha vist abans aEspanya, que no
més s’ha vist a Londres a Europa.
Per aquestes dades, podria trac
tarse de Totem. En tot cas, es
veurà durant el primer trimestre
del 2018.
Fonts municipals de l’Hospita

let destaquen que la del Cirque
du Soleil és una gestió que fa
temps que està en marxa i que
per a la ciutat és molt important
que s’instal∙li allà perquè posa al
mapa encara més la seva estratè
gia, el seu projecte de districte
cultural. Una estratègia per a la
qual, recorden, han aprovat unes
ordenances que afavoreixen fins i
tot fiscalment les empreses rela
cionades amb la cultura en sentit
ampli que s’instal∙lin a l’antic i
cèntric polígon industrial, on ca
bria, diuen, desd’un llocd’assajos
per a la Fura dels Baus a empre
ses de jocs electrònics, software,
artistes que volen tenir tallers... I,
recorden, més enllà del períme
tre d’aquella vella zona industri
al, la idea és que això de districte
cultural sigui una marca de la
ciutat sencera. Que aquest dis
tricte sigui un hub, conclouen,
que multipliqui la projecció
d’una oferta cultural que en
aquests moments ja és molt àm
plia a la ciutat.!
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Espectadors davant la carpa que el Cirque du Soleil va instal∙lar el 2014 a Port Aventura amb l’espectacleKooza
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Una imatge de l’àrea de l’Hospitalet on aniran les carpes del Cirque du Soleil
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L’acord arrenca amb
un espectacle el 2018 i
en portarà coma
mínimcinc fins al 2030
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