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Camins del circ contemporani
1. El primer juny del mil·lenni
Aquesta primavera han coincidit una
sèrie de manifestacions que, si bé apa-
rentment deslligades, mantenen en
canvi profundes connexions pel que fa
a la creativitat en les noves escriptures
escèniques. D’una banda, les molt in-
teressants conclusions generades pel
Fòrum de la Comicitat d’Andorra (2 al
6 de maig) i la Fira de Circ Trapezi (9 al
13 de maig). D’una altra, les ponències
sobre les arts escèniques presentades
al Simposi Brossa celebrat a la Funda-
ció Miró (25 a 27 d’abril) i el subse-
güent debat virtual (ara ja tancat però
encara consultable: www.uoc.es/jocs). I,
encara, la gran aportació que, en el
camp de les relacions entre circ clàssic
i circ contemporani, ve a fer la publi-
cació de Il circo e la scena, un volumet
fonamental i oportuníssim a cura de
Gigi Cristoforetti i Alessandro Serena
que recull les ponències del congrés
celebrat el passat setembre en el marc
de la Biennal de Venècia. Tots aquests
esdeveniments incideixen en aspectes
clau com ara les potencialitats i limi-
tacions actuals de les formes clàssica i
contemporània del circ, la ja inajor-
nable participació responsable de les
administracions culturals en determi-
nats aspectes del desenvolupament de
les noves tendències –el cas de França
és significativament paradigmàtic, se-
nyor Jordi Vilajoana– i, molt especial-
ment, la cruïlla de camins en què es
troba el circ contemporani.

No cal insistir en l’evidència que el
circ ja no és el que era, però ja no és tan
evident què vol ser i com ho pot acon-
seguir. Mentre el vessant tradicional
comença a buscar noves fórmules de
renovació estètica i qualitativa sense
renunciar a les essències (amb exem-
ples com els francesos d’Annie Frate-
llini, Alexis Gruss i Bouglione, l’italià
Florilegio o fins i tot l’alemany Ronca-
lli), les formes avançades del circ s’en-
fronten a territoris creatius encara
verges i, per tant, amb infinitat de ca-
mins per fressar. En efecte, la nova
expressió circense es debat encara en-
tre el ser contemporani per cronologia
pura i simple o bé ser-ho per adscripció
artística i per sentit de risc quant a
investigació i innovació. No endeba-
des, com remarca el teòric francès Je-
an-Marc Lachaud al llibret esmentat, el
circ contemporani representa el pas de
l’intèrpret al creador-intèrpret, figures
molt sovint encarnades en un mateix
artista. Es tracta d’un pas certament
perillós, per les altes parets del qual
rellisquen i s’estimben molts dels cre-
adors actuals. No oblidem que, en circ
contemporani, la tècnica estricta
–que, contra el que pensen alguns
creadors catalans, cal dominar a fons
tal com la dominen els artistes del circ
clàssic– ha deixat de ser una finalitat
en ella mateixa per esdevenir un mitjà
d’expressió al servei de la creativitat
personal de cada artista o de cada
companyia. No entendre-ho així dóna
com a resultat llarguíssims espectacles
d’una hora o més, en què les habilitats,
normalment reduïdes a números d’a-
crobàcia i malabarisme més aviat dis-
crets, queden diluïdes en un magma
tediós que s’intenta lligar amb una

pretesa comicitat que
normalment no de-
passa la del xerraire
de fira. Res més lluny
del que hauria de ser
una expressió artísti-
ca contemporània.

A la ponència La
sensibilitat de la raó o de
la creació contemporà-
nia, presentada a Ve-
nècia pel professor
Elio Satti, responsa-
ble de dansa de la re-
gió toscana, s’afirma
que ningú pot indi-
car als creadors els
camins a seguir per-
què són els creadors
mateixos qui els han
de trobar partint de
tots aquells materials
que senten orgànica-
ment com a seus i
d’una visió crítica del
món que cal que es-
tiguin disposats a re-
formular-se constant-
ment. El que expressa
Satti és que l’autèntic
artista és aquell que
té alguna cosa pròpia
a dir i la sap dir amb
llenguatge propi
–vegeu Picasso, Miró,
Pina Bausch, Brossa o
Mestres-Quadreny.

2. Les belles d’An-
dorra
Manllevo aquest títol
a la Glòria Font, que
obria la marxa de les
cercaviles del Festival
de Pallasses amb un personatge delici-
ós que, en honor d’Andorra la Vella, va
batejar com la Bella d’Andorra. Però les
pallasses que en sis dies van conquistar
Andorra ho eren totes, de belles, amb
la polimòrfica multidireccionalitat de
la bellesa que neix de l’ànima i es
transmet per diferents ones de colors
però que, alhora, és unitària perquè
neix d’éssers humans capaços de su-
perar el dolor de la introspecció psi-
coanalítica per acabar mostrant-nos
l’ànima mitjançant el llenguatge i les
tècniques del pallasso. És oportú de
recordar aquí unes declaracions del
gran Roberto Benigni: “L’actor inventa
o interpreta un personatge, mentre
que el pallasso inventa i encarna el
seu, de personatge” –teorema com-
partit i posat en pràctica ja fa molts
anys per un altre gran, en Tortell Pol-
trona.

Com ja vaig apuntar a la crítica d’a-
quest festival (AVUI, 12 de maig), quan
ja és irreversible la consolidació de la
dona pallassa, els seus arguments en-
cara passen pels sentiments trobats
durant aquest treball d’introspecció i
que, a causa de la secular marginació
social de la dona, encara li produeixen
complexos i dolor (amor, maternitat,
plenitud sexual, soledat, dependència,
abandonament, ràbia o agressivitat,
entre d’altres). Alhora, les pallasses
s’insereixen plenament en la proble-

màtica que viu actualment el gènere a
escala europea i americana: anquilo-
sament i repetició mecanicista del re-
pertori tradicional d’entrades als circs
clàssics, manca de maduresa professi-
onal en la tècnica i els arguments de
molts còmics-pallassos del nou circ i,
per acabar de corroborar la teoria de
Tristan Rémy secundada per Sebastià
Gasch, la constatació –també produï-
da a Andorra– que el pallasso més efi-
caç és el que afina i essencialitza el seu
discurs fins a deixar-lo sense paraules o
gairebé –o sigui, el pallasso poeta–. En
aquest aspecte, em remeto a exemples
com Popov, Dimitri, Buffo, Grock, Be-
llo Nock, Pieric, Jango Edwards i els
catalans Rivel, Tortell Poltrona i Lean-
dre Ribera.

Benvingudes siguin, doncs, les pa-
llasses. Perquè elles, com va proclamar
a Andorra la nord-catalana Michèle,
sabran recrear artísticament la riquesa
del seu món interior per convertir-se,
en paraules de la brasilera Angela de
Castro, en les autèntiques sanadores
de la nostra societat.

3. El nostre circ contemporani
La massiva participació de públic a la
Fira de Circ Trapezi ha tornat a de-
mostrar que el circ és l’espectacle po-
pular per excel·lència. Paral·lelament,

em sembla del tot
simptomàtic que, en-
tre les conclusions de
la taula rodona El circ
actual a Europa (amb
ponències del direc-
tor francès Pierrot
Bidon, l’expert italià
Alessandro Serena,
que firma aquest ar-
ticle i una molt enri-
quidora participació
de l’etnògraf vilanoví
Bienve Moya), es
constatessin tant el
renaixement del circ
de carrer com la ne-
cessitat d’incorpo-
rar-hi el sentit antro-
pològic d’alguns ele-
ments de les festes
populars –és, al cap-
davall, el que ha fet
Pierrot Bidon amb els
guineans del Cirque
Baobab–. Serena i Bi-
don no amagaven la
sorpresa per la riua-
da de gent als carrers
i expressaven en veu
alta que la nostra, a
diferència de la de
França o la d’Itàlia, és
una cultura forta-
ment arrelada en la
festa. És fort –però ja
m’està bé– que fo-
rasters com Serena,
Bidon o el promotor
espanyol Javier Cam-
bero (que, inspi-
rant-se en Trapezi, ja
projecta muntar el
festival Circo y futuro
pels carrers de León)
vinguin a esmicolar

el tòpic que els catalans som avorrits.
Als uns i els altres ens va semblar evi-
dent que ens cal assumir la nostra
cultura popular amb tota naturalitat,
sense vergonya ni tampoc xovinisme,
per tal que els actuals artistes dels Pa-
ïsos Catalans incorporin un tarannà i
un color creatiu propis als seus mun-
tatges de circ. En aquest sentit, música,
castells, gegants, elements del bestiari
o balls de gitanes, bastons i cercolets,
són, entre molts d’altres, uns quants
dels ingredients de què es podria fer
abstracció per experimentar noves vies
i, de passada, fugir de les monocro-
màtiques i recurrents pinzellades de
folklore andalús que, en un eixorc mi-
metisme cap al circ tradicional espa-
nyol més tronat, respiren molt sovint
en els nostres muntatges de circ con-
temporani, sobretot en els creats a
Barcelona. Com passa en tots els in-
tercanvis, si el circ català vol aportar
de debò alguna cosa pròpia a l’art
universal del circ, molt em sembla que
només ho podrà fer des de la diferèn-
cia. És el camí que han triat ja fa anys
els valencians Carles Santos i Xarxa
Teatre o el rossellonès Pascal Comelade
en els respectius àmbits escènics. Si no
gosem fer-ho així, el nostre circ corre el
perill de ser una mala fotocòpia del
que, amb molts més mitjans que no-
saltres, ja fan a fora i nosaltres aplau-
dim.


