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CIRC CRIC

Vint anys després, el nou Circ Cric es manté fidel als orígens
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El nou Circ Cric
1. El nostre pioner

El dia de Sant Jordi del 1981, el Circ
Cric de Tortell Poltrona debutava ofici-
alment al Parc Central de Mataró. Era el
primer cop que un circ es presentava en
la nostra llengua i amb concepció ge-
nuïnament catalana. Bo i les limitacions
amb què va haver de treballar, el Cric va
saber imprimir un format contempora-
ni a les inquietuds circenses del mo-
ment, va reconquerir un públic desen-
ganyat per la decadència del circ tradi-
cional i va aconseguir la complicitat
d’artistes i intel·lectuals com Charlie Ri-
vel, Joan Miró, Joan Brossa, Xavier Fà-
bregas, Joan-Pere Viladecans o Josep-Vi-
cenç Foix. Com reconeix Poltrona, en
aquells temps la gent del Cric era
totalment autodidacta i la màxima
proesa consistia a fer malabars amb
tres pilotes (val a dir que treballaven
amb les pilotes de cautxú massís
disparades per la policia i recollides
entre les corredisses de les manifes-
tacions). Malauradament, la manca
de tradició empresarial circense del
país, la inexperiència de Poltrona en
aquest àmbit, el considerable retard
amb què arribaven les subvencions i
la indecisió del nostre govern res-
pecte al circ van fer que l’aventura
del Cric durés només dues tempo-
rades i el van obligar a plegar veles
el 4 de juliol de 1982 davant les
Fonts de Montjuïc. Catalunya perdia
així un tren que l’hauria pogut si-
tuar al primer rengle de l’experi-
mentació circense internacional.

Tanmateix, el Cric ha estat el re-
ferent i l’esperó de tot el que ha
passat en aquests últims vint anys,
des del naixement de grups i com-
panyies circenses fins a la creació
d’organitzacions com ara el Festival
de Pallassos de Cornellà, la Fira de
Circ Trapezi de Reus, Pallassos Sense
Fronteres, o l’Associació de Circ de
Catalunya i l’Escola Rogelio Rivel.

2. Compartir un somni
Ara el Circ Cric ha tornat. Amb

més experiència, amb energies re-
novades i un molt notable equip
artístic. L’Institut Català d’Indústri-
es Culturals ha cregut en el projecte
i l’ha fet econòmicament viable
amb la concessió d’un crèdit de
240.000 euros. Després d’un rodatge
per diverses poblacions iniciat el 24
d’agost a Sant Esteve de Palautor-
dera, les hosts de Poltrona han de-
butat oficialment aquest 17 d’octu-
bre a Reus. Durant aquests dos me-
sos, el públic ha respost generosa-
ment a la convocatòria i, bo i que
l’adhesió més important és la felici-
tat reflectida a la cara dels especta-
dors, no menys important és la que
destil·len frases com “El dia que no
existeixi gent com vosaltres caldrà tor-
nar-la a inventar” (Escola El Puig, Espar-
reguera), “Ja sou un referent de norma-
litat en el consum cultural de les nostres
ciutats” (Jep Quintas, tècnic de Cultura
de l’Ajuntament de Rubí) o “És una
aventura empresarial que, pel seu valor
artístic, cultural i nacional hauria de
tenir el suport entusiasta del govern i
dels mitjans que en depenen” (Ernest

Benach, diputat per ERC al Parlament).
No hi ha dubte que estem davant d’un
esdeveniment de transcendental impor-
tància: és el primer cop en vint anys que
s’aconsegueix posar en peu un circ am-
bulant que, com diu la publicitat del
Cric, és “de la terra, solidari, diferent,
contemporani” i que en futur més im-
mediat pot tenir un rol capital en el
desenvolupament del circ en aquest pa-
ís, ja que, enllà d’uns espectacles que
hauran de ser forçosament innovadors,
donarà joc i regularitat d’exhibició a ar-
tistes de diverses generacions. D’altra
banda, com remarca el regidor de Cul-
tura de Reus, Xavier Filella, el Circ Cric
obre el camí a la creació d’altres em-

preses amb carpa itinerant i a la conso-
lidació d’un circuit circense, un fet que
significaria la normalització definitiva
del nostre circ, un circ que es pot (i s’ha
de) convertir en ambaixador de la cul-
tura catalana arreu d’Europa.

3. L’empresa
Si el primer Cric va sortir a la carre-

tera amb un sol camió i un carregament

d’il·lusions però també de deutes, avui és
una ciutat sobre rodes (11 vehicles, 14
remolcs i diverses caravanes) on viuen
més de 50 persones entre tècnics, artis-
tes, músics i col·laboradors. Si abans
cuinaven a terra, ara hi ha un vagó cui-
na-restaurant; si abans tots eren barba-
mecs ara hi ha un vagó-escola per als
seus fills. Per no recaure en els errors
empresarials que van ofegar el primer
Cric, ara hi ha un responsable logístic i
un assessor laboral i financer. S’ha estu-
diat a consciència el funcionament dels
circs tradicionals que recorren l’Estat i
l’italià Enrico Tomba hi ha col·laborat
eficaçment pel que fa a infrastructures,
transport i equips de muntatge. La car-

pa, amb capacitat per a prop de mil es-
pectadors còmodament asseguts, és ne-
ta, acollidora i de molt bona visibilitat.
Però des del punt de vista logístic, el Circ
Cric es torna a trobar amb un reguitzell
d’entrebancs que només pot resoldre
una llei catalana de circ que, com ja han
fet altres països, consideri aquest art
com un fet cultural diferencial: entre
molts altres aspectes, cal adequar els es-

pais disponibles dins dels cascos urbans,
reconsiderar el sistema municipal de
taxes i adaptar les normatives arquitec-
tòniques, de seguretat i de transport a la
singular especifitat del circ itinerant.

4. L’espectacle
Malgrat que té una mitjana d’uns 25

anys, l’equip artístic del Cric és d’un
solvent nivell internacional. Dirigits per
Alain Vigneau amb l’ajudantia de Blai
Mateu (fill de Poltrona i llicenciat a l’es-
cola de circ de Châlons), els artistes de
l’espectacle 20 Circ Cric 02 van apareixent
en pista amb l’excusa formal de la me-
tàfora del viatge. El català Ignasi Gil,
acròbata de gran personalitat a la perxa

xinesa, fa també un número de
perxa flotant amb la brasilera Carla
Fontes que es converteix en un aeri
i sensual ball de saló. Són també
brasilers la parella Claudio & Dani
(amb un oníric i suggeridor número
d’acrobàcies portades), l’equilibrista
sobre cadires Boris Caetano El Tigre
(que pròximament presentarà un
número de trapezi volant) i Ana
Carolina Novaes Carol (enigmàtica
dona-pantera a la corda vertical). El
marroquí Mohamed El Mriri es dis-
para amb espectaculars acrobàcies a
l’estora, el malabarista navarrès
Asier demostra classe i creativitat en
diverses aparicions sempre plenes
de contingut i la xilena Sol Espinoza
regala un vigorós i alat exercici a les
teles verticals. Montserrat Trias ofi-
cia de clown presentadora i dóna la
rèplica a Tortell Poltrona (recent
Premi d’Honor Sebastià Gasch) en
les entrades de pallasso.

L’espectacle compta amb música
en directe, avui un fet insòlit en tot
l’Estat. Més que il·lustrar musical-
ment els números, Víctor Ammann
(direcció i teclats), Javier Crespo
(percussió), Ignasi Pujol (baix) i Pep
Torres (vents) s’hi amalgamen tot
creant atmosferes i climes que van
directament al món sensible de
l’espectador i proporcionen unitat
estètica i anímica al muntatge. Per
la seva banda, De Mortimer són
quatre peculiars mossos de pista
que, a més de ser funcionalment
eficaços, s’integren absolutament a
l’espectacle i en tanquen la primera
part amb un inesperat número de
percussió carnal que sorprèn tant
l’espectador infantil com l’adult.

5. Calendari
Novembre: 1, 2 i 3 Vilanova i la

Geltrú; 8, 9, 10, 15, 16 i 17 Parc
Central de Mataró. Posteriorment,
Sabadell, Vic i Manresa. Per Nadal, el
Cric s’instal·larà a Badalona i per
Reis a Granollers. Després iniciarà
una gira per l’Estat espanyol i aca-

barà la temporada el 27 d’abril. Reserva
de localitats: 93 848 05 52 i
circ@circ-crac.com.

6. P.S: Viatge a Montecarlo
Una lectora d’aquesta pàgina, Pepa

Martínez, vol organitzar un viatge col-
lectiu al Festival de Montecarlo (16 a 23
de gener). Contacte:
pepamc@hotmail.com


