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Provocar el debat sense aixecar ires: un exercici ‘encara més difícil’ per al crític de circ del segle XXI
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Crític i funambulista
1. La crítica de circ
L’estiu del 98 vaig mantenir una sèrie
d’entrevistes amb l’exacròbata i pallasso
Rogelio Rivel amb l’objectiu (de moment
no compartit per cap editor) de publi-
car-ne la biografia. En una de les con-
verses va sortir el nom de Gasch i en
Rogelio va saltar: “¿Don Sebastián Gasch?
¡Uno de los pocos críticos europeos de quien se
podía hacer caso!”. Afirmació contundent
que, venint de l’últim representant dels
mítics Andreu-Rivels, dóna una idea
bastant clara de la devoció generada per
Gasch entre la gent de circ, sobretot te-
nint en compte que el comú d’aquests
artistes ha ignorat tradicionalment l’o-
pinió dels crítics (el gran Tristan Rémy
tenia moltes vivències en aquest sentit).
Sempre he pensat que la simpatia envers
Gasch demostrada per estrelles com
Charlie Rivel, Pinito del Oro, Ramper,
Popey o Les Zemganno era una resposta
biològica a la sensibilitat demostrada
pel crític per un art tan sacrificat com
efímer. Però hi ha un altre aspecte que
d’una manera o altra també devia arri-
bar als artistes: la globalitat amb què
l’ull proteic de Gasch contemplava pista
i escenari li feia considerar el circ com
un art popular i, alhora, d’avantguarda.
Gasch, com més endavant formularia
Brossa, considerava que les diferents ex-
pressions artístiques de cada època són
les cares d’una mateixa piràmide que
s’ajunten en un sol vèrtex per definir les
tendències d’una generació. Coherent-
ment, quan cap al 1932 comença a es-
criure regularment sobre circ substi-
tuint Joan Tomàs a Mirador, Sebastià
Gasch és ja el prestigiós crític de les
avantguardes catalana i europea (el pri-
mer article sobre Miró és del 1925 i el
Manifest Groc signat amb Dalí i Monta-
nyà és del 1928). I encara una altra cosa:
Gasch és de la mena de crítics que es
compromet totalment en l’evolució de
les arts en què s’immisceix. En el seu
article La crítica d’art (Mirador, 16-2-1932),
declara: “Em satisfà, per temperament,
la crítica parcial, la crítica apassionada
a ultrança. És a dir, em satisfà el crític
que té una doctrina estètica i la defensa
a peu i a cavall. Gasch, doncs, proclama
i posa en pràctica que la principal fun-
ció del crític és la de ser útil al gènere
que critica. En el cas del circ, els seus
treballs de crític, assagista i divulgador
són avui un material indispensable per
comprendre els diferents nivells socio-
econòmics i artístics de gairebé tot el
segle XX i, per extensió, un punt de
partida per entendre els camins del circ
del segle XXI”.

A part les pintoresques incursions
circenses de Josep Maria de Sagarra a La
Publicitat entre 1922 i 1927, en el mateix
sentit que Gasch (bo i que amb matisos
diversos) han treballat Jordi Elias (cro-
nista minuciós, tant a Hoja del Lunes i El
Mundo Deportivo com a la revista men-
sual Circo editada per ell mateix entre
1956 i 1962), Xavier Fàbregas i Joaquim
Vilà i Folch. Tots ells han demostrat a
bastament que el circ, com les altres
arts, necessita un entorn de reflexió i
d’intercanvi d’idees que l’ajudi a evo-
lucionar, i que la crítica honesta pot ser
una excel·lent companya d’aventura
estètica.

2. El rol del crític
Sovint penso que el crític ha d’actuar
com un espectador normal que només
es diferenciï dels altres per l’obligació
que té de saber fer una lectura alhora
objectiva i subjectiva del que veu i per-
cep, i de, posteriorment, saber-la comu-
nicar intel·lectualment i emocionalment
al lector. Però també m’adscric a la ten-
dència dialèctica llançada el 1922 per
Adriano Tilgher en el sentit que el crític,
a més de valorar un espectacle, ha de
considerar-lo incardinat en els paràme-
tres i les necessitats culturals del mo-
ment històric i esbrinar si aporta res a
l’evolució artística general (aspecte que
Tilgher resumia en una imatge transpa-
rent: “El nou crític és l’esparver que vola
sobre les ales del vent i anuncia la tem-
pesta que apunta a l’horitzó”). M’alegra
saber que Peter Brook afirma que un art
sense crítics es veuria amenaçat per pe-
rills encara més grans, perquè sostinc
que una de les funcions del crític és la de
retornar, passats per la seva visió perso-
nal, els estímuls que els creadors envien
al públic. El crític ha d’aportar un color,
un punt de vista, una resposta al treball
dels creadors. Una resposta que en el
pitjor dels casos pot passar desaperce-
buda, ignorada o menystinguda, però
que en el cas més desitjable pot generar
discussió, debat i contraposició d’idees.
És una manera de dir que el crític ha de
caminar al costat dels creadors mante-
nint, argumentant –i abdicant, si cal–
els criteris propis sense caure en el pa-
rany de les modes passatgeres o les ten-
dències majoritàries. Feta amb coherèn-
cia estètica i no perdent de vista el
principi espriuà que la veritat és un mi-
rall que es va trencar fa molt de temps
i cadascú només en té un bocinet, la
feina del crític pot ser un element més
del procés creatiu. Naturalment, com

remarca Francesc-Marc Àlvaro, amb
aquesta opció la crítica esdevé un ofici
de risc. No un risc físic com el del fu-
nambulista, però sí amb riscos no per
invisibles menys existents, ja que el crí-
tic treballa a partir de materials aliens
que molt sovint pertanyen al món de les
emocions, quan no a l’univers dels
somnis. És clar que, tornant a Gasch,
¿què, si no la passió pel partit pres, pot
salvar un crític de caure en el més cruel
i gratuït dels masoquismes?

3. El difícil equilibri
No és ni fàcil ni agraït, escriure de circ a
casa nostra. Ho constato d’ençà de les
meves primeres cròniques a la revista
Oriflama el 1977, però, especialment,
d’ençà de l’aparició del circ contempo-
rani català a inicis dels 80. En aquells
moments, Catalunya ja havia perdut la
gran tradició circense que havia man-
tingut viu aquest espectacle des que va
entrar a l’Estat espanyol per Barcelona a
l’última dècada del segle XIX i, trencada
la tradició, sense mestres, escoles ni in-
fraestructures de cap mena, els nous ar-
tistes havien de bastir l’edifici pràctica-
ment sobre el no-res. S’imposaven la
comprensió, la benevolència per les
mancances tècniques i l’intent de crear
un nou públic fent, com Louis Aragon,
pedagogia de l’entusiasme. Una passió
pel circ pròpia d’un kamikaze em va fer
ser alhora còmplice i instigador del
moviment que començava, escrivint
tant per a l’artista com per al públic
lector i temptejant una anàlisi que de-
passés la crònica procurant comprendre
l’obra i el moment i divulgant l’heroica
feina d’uns artistes que, passats més de
20 anys, encara avui no compten amb
res més que amb la intuïció i la fe en ells
mateixos. És cert que durant molts anys
he procurat seguir Jules Renard en el
sentit de ser més jardiner que botànic,

però també és cert que, a partir d’una
crucial conversa amb el malabarista Iris
em vaig convèncer que havia arribat el
moment d’evidenciar els errors endè-
mics en què s’havien encastellat molts
dels nostres artistes. Això m’ha com-
portat no que m’enviïn rams de flors
com al Marcos Ordóñez ni neveres com
a en Benach, però sí que algun artista
delicat de pell em giri la cara, que una
companyia concreta m’obligui a passar
més d’un cop per taquilla per poder fer
la meva feina o que Ángel Cristo em
porti quimera per haver gosat qüestio-
nar-li la sacrosanta rifa. I és que, dissor-
tadament, hi ha artistes que davant una
crítica que consideren adversa només
argumenten que no s’ha tingut en
compte l’esforç que hi ha al darrere del
seu espectacle (un argument que, aplicat
al públic, convertiria les taquilles en
murs de lamentacions si cada especta-
dor hagués d’explicar les hores d’esforç
que hi ha darrere dels bitllets de banc
que paga per l’entrada).

Són gangues de l’ofici, derivades de
l’opció de risc de què parlava més
amunt, que assumeixo i que es veuen
plenament compensades per les moltes
vegades que una crítica ha donat peu al
contrast d’opinions i, en més d’un cas, a
l’establiment d’una amistat sincera.

4. Els Galindos, menció especial
Notícia important de la qual, que jo sà-
piga, no ha parlat cap mitjà. La compa-
nyia Els Galindos ha rebut una menció
especial dels premis Ciutat de Barcelona
per la brillant conjunció de diversos
llenguatges escènics demostrada al seu
espectacle Amalgama. Una menció que es
queda molt curta si tenim en compte
l’absoluta precarietat de mitjans i d’in-
fraestructures amb què treballen aques-
ta i la resta de companyies de circ al
nostre país. Enhorabona.


