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Fura (Vertigen, en romaní) al festival Daidogei World Cup in Shizuoka (Japó, 1999).
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Això del circ contemporani
(o el nom no fa la cosa si la cosa ens fa emocionar)

El bon circ del tercer
mil·lenni seguirà cercant
la bellesa i intentant
superar els límits de les

possibilitats humanes

1. Circ per a tots els gustos
A Barcelona, les festes de Nadal han

fet coincidir un bon nombre d’espec-
tacles circenses que han corroborat el
que bona part del públic ja sabia: enllà
de la divisió clàssic/contemporani, ac-
tualment el procés de diversificació del
circ dóna peu a un ventall gairebé in-
finit de propostes estètiques en el qual
tothom pot trobar l’espectacle adequat
als seus gustos i preferències. A les
dues produccions de Nou Barris (La
Terra és blava com una taronja, Ateneu
Popular, i A Banda, Teatre Nacional),
s’hi han afegit Excentricus, del quebe-
quès Cirque Éloize (Teatre Victòria),
Shangri-La, del Circ de Moscou sobre Gel
(Palau d’Esports), Circus, del català Ra-
luy (Port Vell), una selecció de números
del Circo Americano (La Maquinista),
l’espectacle de l’Universal Circus
(RENFE Meridiana) i el treball de la
companyia Tot Circ al Festival de la
Infància. Possiblement, d’abans de la
Guerra Civil que no es concentrava
tanta oferta en tan poques dates. Co-
incideixo força amb el pallasso Monti
quan diu que aquesta proliferació
d’espectacles no és qüestió de modes
sinó el producte de la feina de gota
malaia que els nostres artistes han fet
en els últims 20 anys per recuperar el
circ, una feina que també ha anat for-
mant un públic ara ja àvid de novetats.

2. El circ clàssic
Avui anomenem circ tradicional o

clàssic el circ modern instaurat el 1768
per Philip Astley a Halfpenny Hatch
(Londres) amb exercicis de volteig a
cavall als quals va anar afegint núme-
ros còmics, acrobàtics, d’equilibri,
pantomimes espectaculars i atraccions
de fira (il·lusionisme, éssers monstruo-
sos, etc.). En aquests dos segles i mig,
l’invent d’Astley s’ha anat completant
amb innovacions més o menys encer-
tades i més o menys efímeres, ha inte-
grat el maquinisme i la tecnologia i ha
adaptat elements d’altres àmbits. Les
feres, que avui ens semblen tan lliga-
des al circ, no hi entren fins al 1825
(amb l’anglès Manchester Jack, a la
ménagerie Wombwell). El circ clàssic es
basa en una successió de números in-
dependents, ordenats en funció del
ritme de l’espectacle i les exigències de
l’utillatge. Bo i així, les coses no són
tan simples: en tot programa de circ
clàssic hi ha codis semàntics intoca-
bles, com ja va fer notar Jakobson el
1960 i va establir Bouissac el 1986 al
seu tractat Circus and Culture: a Semiotic
Approach.

3. El circ contemporani
Presenta tres diferències substanci-

als amb el clàssic: l’estètica, el tracta-
ment dramatúrgic i la no utilització de
feres. Els espectacles de circ contem-
porani es defineixen per una idea
central, una posada en escena i una
dramatúrgia unitàries que van més
enllà de la simple concatenació de
números amb què es defineix el tradi-

cional. El circ contemporani (nouveau
cirque per als francesos) fuig de la
grandiloqüència i no es fonamenta en
la potenciació del risc ni en la mera
exhibició de tècniques i habilitats, sinó
que usa aquests recursos per transme-
tre emocions de caràcter divers. No
admet altres animals que els cavalls (i
algun de domèstic) i, bo i que treballa
les tècniques del circ clàssic, se serveix
també d’altres tècniques i recursos
(teatre, mim, dansa, música, Comme-
dia dell’Arte, òpera, arts plàstiques o el
que calgui) per integrar-los narrativa-
ment i aconseguir, no ja l’encara més
difícil, sinó –i sobretot– una comuni-
cació expressiva que sovint és de con-
tingut poètic. Dóna estètiques tan di-
verses com l’arriscada espectacularitat
a l’aire lliure de Les Arts Sauts, l’oníri-
ca poesia eqüestre del Cirque Zingaro,
la delicadesa del Plume, la provocació
punk del Cirque Archaos, la
interiorització de Que-Cir-Que, el
show-business del Soleil, el circ d’autor
del Roncalli de Bernhard Paul, la flaire
artesana del Crac d’en Poltrona, la
desenfadada vitalitat dels Galindos,
l’erotisme gai-lèsbic del nord-americà
Circus Diva o el teatralitzat intimisme

del malabarista navarrès Iris.
El 1980, l’enyorat escriptor Joaquim

Soler i Ferret va anotar: “És necessari
un circ alternatiu, en el qual s’hi des-
envolupi una acció no alienant, un es-
pectacle obert que configuri un... Aaa-
ah!”. Desig acomplert. Comencem a
gaudir d’un circ en què els números
han deixat de ser vehicle d’exhibició
per convertir-se en missatgers d’emo-
cions. Fa moltes dècades, Sebastià
Gasch va definir el circ com una acti-
vitat que combina els jocs del cos amb
els jocs de l’esperit, el va sustentar so-
bre quatre pilars (força, equilibri, grà-
cia i destresa) i va afirmar que cada
exercici circense és una obra d’art
acabadíssima, perfecta en tots els seus
detalls. Un altre gran crític, Jordi Elias,

va deixar escrit que “El circ és, en es-
sència, un misteri que es dirigeix a la
vida instintiva i sentimental”. Tot in-
dica que el bon circ del tercer mil·lenni
es continuarà definint així perquè el
clàssic, el contemporani i el business
coexistiran com a diferents vessants de
la mateixa expressió artística que
comparteixen la recerca de la bellesa i
l’intent de superar els límits de les
possibilitats humanes.

4. Reptes i mancances
del circ català

L’espectador atent ha pogut obser-
var certes diferències entre les pro-
duccions nacionals i estrangeres d’a-
questa temporada nadalenca. Salta a la
vista que cap companyia catalana pot
demostrar el domini acrobàtic dels ar-
tistes del Circ de Moscou (circ clàssic) o
del Cirque Éloize (circ contemporani),
una limitació tècnica que també com-
porta limitacions expressives i de se-
ducció escènica. La clau d’aquesta di-
ferència de nivell són les escoles de
formació circense, avui una gran tra-
dició a la CEI i una esplèndida realitat
al Quebec i a França. A Catalunya, el
circ contemporani arrela en terra pri-
ma perquè ens falta tradició i, contrà-
riament al que ens passa en teatre, els
artistes s’han de formar precàriament
a base de cursets o d’estades a l’es-
tranger. La meritòria Escola de Circ
Rogelio Rivel (Nou Barris) no supleix la
inexistència d’una Escola Superior de
Circ que imparteixi una formació in-
tegral (totes les tècniques de circ, in-
terpretació, dicció, dansa, història de
l’art, història i teoria del circ, drama-
túrgia, direcció d’escena, música, es-
cenografia, il·luminació, so, gestió
d’espectacles...). Al circ català li cal ur-
gentment un centre de formació cir-
cense, en el projecte i creació del qual
han d’intervenir tots els agents amb
responsabilitat directa o potencial (de-
partaments de Cultura i Ensenyament,
Institut del Teatre, Escola Rogelio Ri-
vel, representants dels diversos sectors
de la professió, etc.).

Un altre gran repte és el de l’esperit.
Els nostres artistes no es poden asse-
car, perquè no hi ha cultura viva sense
afany de transformació i sense llibertat
de creació. El 1983, Brossa llançava un
toc d’alerta des de les pàgines de Serra
d’Or: “On és el teatre alternatiu paral·lel
a Miró, al primer Dalí o a Tàpies?”. El
circ contemporani català hauria de
saber recollir aquest envit d’anar més
enllà i treballar tenint en compte, a
més de la tendència de cada creador, el
context artístic general –el del nostre
país i el de la vila global–. Tot això
sense perdre de vista la doctrina vital
del panameny Rubén Blades: “Para ser
rumbero, tú tienes que haber llorado. Para
ser rumbero, tú tienes que haber vivido, tú
tienes que haber soñado y haber reído. Para
ser rumbero tienes que sentir por dentro
emociones dulces que agiten tus sentimien-
tos, tienes que amar a la gente, tienes que
saber el clave y tienes que tener la clave. Tú
tienes que ser sincero y entonces serás rum-
bero”. Una preciosa regla d’or també
aplicable als nostres artistes de circ.


