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CIRQUE ÉLOIZE

‘Excentricus’, Cirque Éloize: equilibri en planxa sobre escala lliure

VOLT DE PISTA
J o r d i J a n é

Circ a dojo
1. Aniversari mogut
Avui el Volt de Pista fa un any. D’ençà
del primer lliurament, cada primer di-
vendres de mes aquest quadern de circ
s’ha mantingut fidel a la cita i ha pro-
curat informar de tot el que es cou en el
circ català sense perdre de vista què
passa nord enllà (on diuen que el circ és
ric i lliure, culte, desvetllat i feliç).
Aquest aniversari arriba envoltat d’una
frenètica activitat que omplirà les festes
nadalenques amb tot d’espectacles de
diverses estètiques i formats. Qui no
gaudeixi del circ serà perquè no voldrà.

2. Més circ al Nacional
Per una breu temporada (21 al 30 de
desembre), el Teatre Nacional ofereix A
banda, creació col·lectiva a partir d’un
guió d’Anna Ruiz i Xavi Mateu. L’espec-
tacle, coproduït pel Nacional i l’Ateneu
Popular de Nou Barris, manté l’estruc-
tura tradicional basada en la successió
de números però l’enfila argumental-
ment amb l’arribada d’uns firaires i el
procés de muntatge de les atraccions. Hi
veurem equilibri i acrobàcia (Xupi i Pe-
luso), acrobàcia aèria amb portador co-
reà (Dedé i Sílvia), cable (Manolo Alcán-
tara), màgia amb aparells (Enric Magoo)
i malabars (Marcel Aguilar, Quique
Aguilera, Antonio Jesús Benítez, Manolo
Alcàntara), a més de números mixtos.
Quatre músics en directe (Carme Cerve-
ra, acordió, Carles Elmeua, tuba i violí,
Joan Carles Sentís, saxo alt, i Jordi Gol-
mayo, percussió) completen un reparti-
ment que posa 13 artistes en escena. La
direcció és de Xavi Mateu. Totes les fun-
cions són a les 7 del vespre.

3. El cinquè Circ d’Hivern
De l’11 de desembre al 7 de gener, l’A-
teneu Popular de Nou Barris presenta La
Terra és blava com una taronja, la cinquena
programació del Circ d’Hivern. Si al ja
llunyà 1975 Ariane Mnouchkine i el seu
Théâtre du Soleil encaraven el tema de
la immigració mitjançant la Commedia
dell’Arte en un colpidor espectacle titu-
lat L’âge d’or, ara és Adelaida Perillós qui
ha escrit un guió i dirigeix una tropa
d’artistes de circ per aproximar-s’hi des
dels vessants de l’humor i les habilitats
físiques. Hi intervenen Ane Miren, Ya-
moussa Bangoura (Elmo), Jose, Miki,
Norma Ros i Teresa Celis amb números
de corda, equilibri, acrobàcia, contorsió,
dansa, trapezi, elàstics i pallassos, entre
d’altres. El muntatge, amb escenografia
de Jordi Perillós i disseny de llums de
Miquel Albella, compta amb orquestra en
directe (Raül Costafreda, guitarra, Jordi
Perillós, saxo, i Santi Camús, percussió).
Per a horaris, consulteu cartellera.

4. Torna el Raluy
El Circ Raluy acaba d’arribar carregat de
llorers de la seva gira d’un any per la
República argentina. Ha rebut, entre al-
tres guardons, l’Estrella de Mar al millor
espectacle, una nominació al millor
vestuari, el Faro de Oro per a activitats
empresarials i el premi anual de l’Ajun-
tament (tot això només a Mar del Plata),
a més d’haver estat declarat oficialment
d’interès cultural a la majoria de les 10
ciutats on han actuat (Mar del Plata,
Buenos Aires, Rosario, Olavarría, Pilar,
Tandil, Bahía Blanca, etc.). Alhora, com

els passa a Catalunya, el seu espectacle
ha connectat fortament amb els sectors
artístics i intel·lectuals i la seva presència
ha posat en marxa activitats paral·leles
relacionades amb l’espectacle circense,
com ara concursos literaris i de fotogra-
fia. L’èxit econòmic, però, ha estat infe-
rior a l’artístic, a causa, segons els ma-
teixos Raluy, de la precarietat econòmi-
ca general que viu el país.

Tot esperant que els arribi el material
(que en aquest moment navega per
l’Atlàntic), Carles i Lluís Raluy ja confi-
guren el nou espectacle que presentaran
pels volts de Nadal al barceloní Moll de
la Fusta i del qual només m’han volgut
avançar que hi mantindran alguns nú-
meros emblemàtics de la casa (llança-
ment de ganivets, equilibri sobre boles,
etc.), ja que els números nous estan en
procés de contractació. Però hi ha dues
coses segures: la permanència de la tra-
pezista Graziella (semimusa de Joan
Brossa) i el canvi de parella del clown
Lluís Raluy, que ara busca un august per
substituir el fins ara eficaç contrapunt
de Miquel Rabert (Miquelet), que aban-
dona el circ per dedicar-se al teatre.

5. Circ d’importació
Per fi arriba a Barcelona Excentricus, dels
quebequesos Cirque Éloize (Teatre Vic-

tòria, 12 a 31 de desembre). L’espectacle,
que va arrasar a Tàrrega l’any passat (A-
VUI, 11/9/99), com ho ha fet a la majoria
de festivals en què ha participat d’ençà
de l’estrena el 1997, és la segona pro-
ducció de la companyia i presenta 17
artistes a l’escenari, entre acròbates
(terra i aire), trapezistes, equilibristes,
ciclistes, monociclistes, malabaristes,
pallassos i músics en una barreja de
llenguatges escènics en què, natural-
ment, predomina l’expressió circense.
Cal recordar que la companyia es va
fundar el 1993 amb set artistes formats
a l’Escola Nacional de Circ de Mont-real,
on van adquirir la formació tècnica i
artística imprescindible per explorar els
nous camins del circ contemporani. Ex-
centricus està dirigit per Christine Ros-
signol i la direcció artística va a càrrec de
Jeannot Painchaud, un dels membres
fundadors i actualment líder del grup.

6. Circ d’exportació
Sota l’espanyolíssim nom de Los Montis,
Monti i Cia. debuten aquest vespre al
nou circ Sensaciones de la família Álva-
rez, instal·lat al madrileny barri de Mo-
ratalaz. Els actuals Álvarez (Antonio,
Miguel, Inés María) són la vuitena gene-
ració d’una nissaga d’artistes que ha ac-
tuat als millors circs del món. L’any 97,

al circ d’Ángel Cristo instal·lat a Barce-
lona, vam poder aplaudir un magnífic
número de corda de rebot dels germans
Miguel i Antonio Álvarez, en aquell
moment procedents del Knie suís. Els
Álvarez van coincidir el Nadal passat
amb Monti i Cia. al Circo Cardenal ins-
tal·lat a Canàries, es van agradar artísti-
cament i vet aquí com una companyia
de pallassos més o menys provinents del
teatre va a petar –i amb gran èxit– a les
pistes de circ. Exportació per partida
doble.

7. Altres actuacions
Encara hi ha d’altres espectacles inte-
ressants. El 29 i 30, al Teatre Alegria de
Terrassa es presenta Les Arts del Nou Mil-
lenni, un non stop (de les 7 del vespre a
mitjanit) presentat per Leandre Ribera i
Aimon amb malabars electrònics, hu-
mor, dansa, titelles i altres tècniques. Hi
actuaran Feeding The Fish, Bernard
Massuir, Pyromania, El Espejo Negro,
Steve Rawlings i Max Vandersvorst.

Al Llantiol, cada divendres i dissabte a
2/4 d’1 de la matinada, actuacions dels
pallassos Dandy Clowns. Per als més
troneres, entre 2/4 de 3 i les 4 de la ma-
tinada, al hall de l’Estació de França, la
companyia catalano-argentina Lorrojo
(Vega i Lola) ofereix un espectacle de
trapezi (dies 5 i 9) i un altre de teles
verticals (dijous 7).

8. Mostres, premis i problemes
Dues exposicions de temàtica circense.
L’una (El circ, quatre il·lustradors al Museu)
recull les visions de Roser Capdevila,
Montse Ginesta, Joma i Lluïsa Jover i es
pot veure del 14 de desembre al 14 de
gener al Museu del Joguet de Catalunya
(Figueres). L’altra (Volt de pista, ves per on)
són sensacions fotogràfiques sobre circ
captades per la càmera d’Espe Pons. Al
Centre Cívic Can Felipa, Pallars 277
(Barcelona), de l’1 al 29 de desembre.

El rola-rolista valencià Enric Romero
ha merescut el Premio Nacional de circ
que el ministeri espanyol de Cultura
concedeix als artistes en actiu amb una
llarga trajectòria al darrere. Romero, a
qui un servidor va tenir el gust de pre-
sentar en pista el 1989 al circ d’Ángel
Cristo, és un artista que excel·leix tant en
equilibri sobre corró com en altres es-
pecialitats com ara el malabarisme i les
cascades còmiques. Ha treballat als mi-
llors circs europeus (Krone, Knie, Bene-
weis, Orfei, Bertram Mills, etc.) i ha fet
llargues temporades per Sud-àfrica amb
el Chipperfield’s Circus, on va coincidir
amb el trapezista, pallasso i avui guio-
nista Piti Español.

Tanquem pàgina amb un afer punxe-
gut. A Víctor Goñi, excol·laborador de La
Fura dels Baus que actualment presen-
tava un espectacle de cap parlador (Em-
ilio, el hombre sin ombligo), el van detenir a
Madrid el passat 6 de novembre acusat
de pertinença a banda armada. L’Asso-
ciació d’Actors i Directors Professionals
de Catalunya ha tramès un manifest al
Síndic de Greuges, al Defensor del Poble
i als ministeris de Justícia i d’Interior en
què, sense qüestionar les acusacions po-
licials i prenent posició contra el terror
i l’assassinat, es mostra inquieta pel
tracte mediàtic que s’ha donat a Goñi i
demana respecte a la presumpció d’in-
nocència del seu associat.


