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Escoles de circ (II):
Rogelio Rivel (Barcelona)

1. Escoles europees
Aquest és el segon capítol d’una sèrie
intermitent iniciada al Volt de pista del
passat 4 d’agost amb l’Accademia del
Circo de Cesenatico, l’única a Itàlia.
Precisament, i malgrat la considerable
feina feta d’ençà que Egidio Palmiri la
va fundar el 1988, aquest curs escolar
l’Accademia ha estat a punt de tancar
a causa del desgavell econòmic produït
per la desoladora desatenció del mi-
nisteri de Cultura italià (a última hora,
Palmiri s’ha donat un any de coll per
veure si el govern Berlusconi norma-
litza la situació). Diguem de passada
que es tracta d’un panorama ben dife-
rent del de França, on, d’ençà dels
primers 80, el ministeri de Cultura ha
mantingut una decidida política de
suport al circ que passa per una seriosa
estructuració de la formació mitjan-
çant una atapeïda xarxa de centres que
conflueixen, com veurem en un prò-
xim capítol, en l’escola superior de
Châlons-en-Champagne. És evident
que el ministre de Cultura Jack Lang
(motor inicial de la política francesa de
suport al circ) no va construir el seu
projecte sobre el no-res, sinó que va
partir d’iniciatives nascudes de la so-
cietat civil (com ara les florents com-
panyies de nouveau cirque i les dues es-
coles pioneres, fundades per Sylvie
Montfort-Alexis Gruss i Annie Fratelli-
ni-Pierre Etaix). Tot això ve a tomb ar-
ran de la presentació, el 20 i el 21 del
mes passat, dels treballs finals dels
alumnes de 1r i 2n de l’Escola de Circ
Rogelio Rivel. Però anem a pams.

2. Els antecedents
Entre 1983 i 1985, Piti Español va liderar
un primer intent d’Escola Nacional de
Circ amb la (potser paradoxal, però efi-
caç) col·laboració del departament de
Justícia encapçalat per Agustí Bassols. La
cosa va quedar en intent, però alguns
d’aquells alumnes van poder completar
la seva formació a l’estranger i avui són
professionals reconeguts. Per la seva
banda, sabedors de la capital importàn-
cia de l’aprenentatge, a finals dels se-
tanta August Santacana i Roger Andreu
(Rogelio Rivel) van engegar un curs d’a-
crobàcia i pallassos al local de La Fura
dels Baus, activitat que després en Ro-
gelio continuaria al gimnàs de la Penya
Cultural Barcelonesa i a Àrea. El Circ
Cric de Tortell Poltrona havia irradiat
molta energia i la necessitat de formar
nous artistes era evident per a tothom.
El 1984, l’Ateneu de Nou Barris (gestio-
nat per l’Associació Bidó de Nou Barris)
recull les trobades d’entrenament col-
lectiu organitzades per l’Associació de
Circ de Catalunya i comença a progra-
mar tallers regulars i cursets intensius
de circ, que de mica en mica es van en-
caminant cap a un projecte d’escola.
Paral·lelament, es programen tallers in-
fantils i tallers d’adults, el 1996 es crea
l’Escola Infantil de Circ i, després d’una
experiència pilot de 6 mesos, el gener de
1999 es constitueix l’Associació de Circ
Rogelio Rivel, promotora de l’escola de
circ que avui ens ocupa.

3. Primera escola
catalana
L’octubre del 99, i des-
prés de superar unes
concorregudes proves
d’accés, 15 alumnes
d’entre 16 i 25 anys co-
mencen el 1r curs regu-
lar de la primera escola
catalana de circ. Les
classes s’imparteixen a
les instal·lacions de l’A-
teneu, però la manca
d’espai urgeix l’adquisi-
ció d’una carpa, que
(amb els ajuts del Dis-
tricte, els Departaments
de Cultura i Joventut de
la Generalitat i l’Inaem
del ministeri espanyol de
Cultura) s’inaugurava el
30 de setembre del 2000
durant la tradicional
Festa del Circ. El curs
2000-2001 l’han seguit
26 alumnes repartits en-
tre 1r i 2n, i ara s’obre la
gran incògnita sobre què
passarà amb aquests úl-
tims, ja que l’actual in-
fraestructura de l’escola
no permet d’impartir-hi
3r i 4rt (a les escoles eu-
ropees de circ, l’ense-
nyament s’estructura en
quatre cursos).

Els dos cursos actuals
de la Rogelio Rivel són de
30 hores setmanals. A les
proves d’accés de finals
del passat juny s’hi han
presentat una setantena
d’aspirants, procedents
tant de Catalunya com
de la resta de l’Estat,
França, Bèlgica, Holanda
i el Canadà. Una rigorosa
selecció ha assegurat
plaça a 20 alumnes per al
pròxim 1r curs, mentre que el 2n el
seguiran els 14 que han superat l’ac-
tual 1r. Les matèries seran les següents:

1r i 2n Cursos
Tècniques de base, Dansa, Música,

Teatre Gestual, Base Tècnica, Ioga,
Tècniques de circ, Acrobàcia, Mini-
tramp, Llit elàstic, Tècniques de des-
coberta, Equilibris sobre objectes,
Equilibris acrobàtics, Aeris (corda llisa
i trapezi fix), Malabars, Cable, Aeris
(corda llisa, teles, minivolant).

Com a complement, l’escola Rogelio
Rivel continua mantenint els tallers
regulars d’acrobàcia, llit elàstic, trape-
zi fix i trapezi minivolant, així com
diversos tallers intensius. Més infor-
mació: escolacircrr@jazzfree.com o 93
350 61 65.

4. Els primers resultats
Les dues mostres de final del curs 00-01
han evidenciat l’eficàcia de l’escola: el
nivell tècnic general d’aquests futurs
artistes és equiparable (i, en alguns
casos, potser superior) a la mitjana de
companyies catalanes professionals,

especialment en acrobàcia. La segona
constatació és que en totes dues mos-
tres hi ha hagut ràfegues d’inspirada
imaginació i un voluntariós treball de
construcció d’espectacle, apreciable
tant en l’argument com en la posada
en escena, la progressió dramàtica i els
aspectes complementaris (banda sono-
ra, il·luminació, vestuari, etc.). Com a
contrapartida, hi ha mancat capacitat
de síntesi, aspecte creatiu que només
es pot contrarestar amb el temps o
amb un ensenyament teòric ara per
ara inexistent. Quant als àmbits argu-
mentals triats, mentre que el de la
mostra de primer curs girava al voltant
de la marginalitat, els esquàters, les
estirades de bossa i la tensió entre bò-
fia i il·legals, els alumnes de segon
s’han decantat per un fil conductor
basat en referències cinematogràfi-
ques. Amb les lògiques diferències de
nivell, en tots dos treballs vaig detec-
tar-hi algun artista nat, algun altre que
es farà amb el temps i esporàdiques i
gratificants guspires de química escè-
nica entre alguns dels participants.

5. No s’hi val a
badar
Com he apuntat al bloc
3, els alumnes que han
acabat segon han acabat
també la seva formació a
I’escola (comptat i deba-
tut, l’única en tot l’Estat).
A partir d’ara, s’hauran
de buscar la vida amb
cursets caçats al vol o bé
acabar la formació a
França.

A la conferència pro-
nunciada la passada tar-
dor al congrés Acrobati,
Attori, Artisti, organitzat
per la Biennal de Venècia
(vegeu AVUI 3.10.00),
Bernard Turin, director
del Centre National des
Arts du Cirque, afirmava
que a França el suport al
circ és una qüestió d’Es-
tat i que la formació n’és
l’objectiu central. I es
tracta, va reblar Turin,
no tan sols d’ensenyar
les tècniques de circ sinó
(i sobretot) de facilitar les
eines perquè els artistes
superin l’estadi de la
simple repetició de les
rutines clàssiques per
esdevenir creadors capa-
ços d’elaborar autènti-
ques obres d’art ajusta-
des als gustos, tendènci-
es i necessitats del segle
XXI.

L’existència i els pri-
mers bons resultats de
l’escola Rogelio Rivel no
poden servir per tran-
quil·litzar la consciència
de cap de les adminis-
tracions amb responsa-
bilitat en matèries de
cultura. L’imprescindi-

ble ensenyament reglat dels nostres
futurs artistes ha de formar part d’una
actuació cultural específica i planifi-
cada encaminada al desenvolupament
de l’art escènica circense. Cal que el
nostre govern agafi aquesta responsa-
bilitat per les banyes i s’inventi la ma-
nera de coordinar les diferents conse-
lleries i altres ens susceptibles de tre-
ballar-hi (Ensenyament, Joventut, Ins-
titut de Noves Professions, etc., però
també diputacions, ajuntaments o el
que calgui) per tal de sumar esforços i
fer possible que el nostre circ assoleixi
un nivell artístic equiparable al que ja
tenim en teatre, pintura, música i, fins
i tot, dansa. És justament això el que fa
vint anys que reclama des del desert el
nostre sector circense. No s’hi valen
excuses ni s’hi val a badar: vist com van
les coses nord enllà, no treballar en
aquesta direcció és llençar per la borda
un capital artístic i humà en un gest
polític indigne que ni els nostres ar-
tistes, ni el nostre públic, ni la salut
cultural del país no es mereixen de cap
manera.


