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Circs de Nadal a Barcelona
1. Temporada eclèctica

Tot i que encara som lluny d’una
programació regular equiparable a les
de teatre, òpera, música o dansa, el
panorama circense de la ciutat ha mi-
llorat notablement d’uns anys ençà.
Enguany, després del digne espectacle
de circ clàssic del Circo Europa a
Montjuïc i del bon tast de circ con-
temporani servit pel Circus Oz a la
Monumental (AVUI, 29.10 i 11.11), la
cartellera barcelonina per a les festes
ofereix un ventall d’estils i sensibilitats
capaç de complaure tots els gustos. Sis
espectacles autòctons (algun dels quals
amb presència d’artistes estrangers,
factor molt positiu i normalitzador) i
la voluntat del TNC de continuar co-
produint circ (de moment un cop
l’any) em semblen dos indicadors que
revelen la cada cop també més nor-
malitzada relació d’aquesta art escèni-
ca amb el públic català.

2. Raluy, Brossa, Fura
Del 21 de desembre al 13 de gener, el

Circ Raluy s’instal·la al Moll de la Fusta
per oferir Homenatge a Joan Brossa, un
espectacle que respira els ingredients i
l’atmosfera artesanal característics
d’aquesta empresa familiar i que tant
complaïen el poeta. És sabuda la di-
mensió metacircense dels pallassos,
trapezistes, funambulistes, equilibris-
tes, amazones, il·lusionistes i mossos
de pista que recorren part de l’opus
brossià, però la connexió estètica,
emotiva i conceptual de Brossa amb el
circ es reflectia també en les accions
quotidianes: és oportú de recordar
que, a més d’un molt singular espec-
tador de circ, Brossa va ser còmplice
actiu i visible de projectes com el Circ
Cric, la Fira de Tàrrega i el Festival de
Pallassos de Cornellà, aventures que va
compartir tant des del punt de vista
artístic com del de la incidència en la
cultura popular.

Els Raluy han entès que el millor
homenatge que poden fer a Joan Bros-
sa és dedicar-li un espectacle marca de
la casa. Números ja emblemàtics com
el de Lluïsa Raluy al filferro o el d’an-
tipodisme de Kerry Raluy (ara amb una
posada en pista d’ambientació hindú)
coexisteixen amb números nous, com
el de contorsió i dislocació del jove
azerbaidjanès Aras, el de malabars de
l’italià Míster Jhonson, els preciosistes
equilibris del també italià Mikel Ron-
callia o les dues intervencions de l’an-
glesa Melissa Merran (trapezi i teles).
L’homenatge a Brossa es complementa
a l’entrada del recinte amb l’exposició
i venda de poemes objecte i poemes
visuals en edició facsímil.

D’altra banda, el 10 de gener a 2/4
d’11 de la nit la carpa del Raluy aco-
llirà, en sessió única i per rigorosa
invitació, l’estrena mundial d’Azoth,
l’últim espectacle de la trapezista ca-
talana Fura. Azoth és una insòlita
aventura aèria que combina tècniques
d’equilibri i acrobàcia (teles i apa-
rells), moviments d’arts marcials i el
vol d’un falcó ensinistrat, una experi-
ència agosarada i encara inèdita en
una pista de circ.

3. Poltrona al TNC
Del 18 de desembre al 6 de gener,

Tortell Poltrona presenta Fa Mi Re a la
Sala Tallers del Teatre Nacional. Se-
gons Poltrona, la proposta és el resul-
tat d’un llarg viatge per l’univers dels
pallassos, un instrument de diversió
seriosa que –no podia ser altrament–
juga amb músiques, instruments, cor-
redisses i patacades tot cenyint-se al
clàssic llenguatge clownesc amb la in-
tenció que el públic formi també part
de la banda sonora i sensorial de l’es-
pectacle. A partir de la idea que la
música i les olors són capaces de
transportar un sentiment des del pas-
sat fins al present per projectar-lo cap
al futur, Fa Mi Re s’ha anat configurant
i rodant en actuacions a Kosovo, el
Salvador, Chiapas, el Brasil, el Festival
de Peralada, el de Pallassos de Xirivella
i al mateix Circ Crac. Els números
s’inspiren en grans clàssics com Grock,
els Fratellini, Rivel, Antonet, Nani Co-
lombaioni, Popov, Tati o Lloyd i en
contemporanis com Jango Edwards,
Johnny Melville i Leo Bassi. Tortell

Poltrona (que acaba de deixar la presi-
dència de Pallassos Sense Fronteres en
mans del fins ara vicepresident, el cò-
mic madrileny Pepe Viyuela) estarà
acompanyat a l’escenari pel músic
Víctor Ammann i per Montserrat Trias
com a clown. La direcció de l’especta-
cle és de Josep Maria Perea i el mateix
Poltrona, que encapçalen un equip de
15 professionals.

4. L’hora Comediants
Del 15 de novembre al 6 de gener, el

Mercat de les Flors presenta Bi, un es-
pectacle de circ contemporani inter-
pretat per músics i pallassos catalans i
la Companyia Acrobàtica de la Xina
que dirigeix Wang Yunliang a Qiqihaer
(Manxúria). Amb música de Saki Gui-
llem, escenografia i vestuari de Joan
Josep Guillén i direcció de Joan Font
sobre un guió de Moisès Maicas i el
mateix Font, Bi és una trobada festiva
que conjumina els imaginaris de dues
cultures tan allunyades com la xinesa
i la catalana per aconseguir un resultat
escènic engrescador i convincent en
què destaquen tant les proeses dels

acròbates com el treball clownesc de
Monti i Oriol Boixader.

Ja era hora que Comediants es deci-
dís a entrar al nostre circ per la porta
gran. Feia anys que un servidor pensa-
va que la visió, la metodologia drama-
túrgica, l’experiència i el fíling de Co-
mediants no podien sinó enriquir i
beneficiar la paleta de colors del circ
contemporani. Joan Font ja ho va pa-
lesar a El Sol d’Orient (Port Aventura,
1999) i ara ho corrobora definitiva-
ment amb Bi, un exercici de risc que,
entre tècnics i artistes, congrega una
seixantena de persones. Malgrat algu-
nes veus circenses tenyides de mal
dissimulada enveja que m’arriben del
centre peninsular, aquest espectacle,
com ja vaig expressar quan es va pre-
sentar a Peralada (AVUI, 26 d’agost), és
un magnífic salt al buit que es con-
vertirà en un referent històric del circ
contemporani europeu.

A causa d’un accident sofert fa una
setmana en caure de l’escenari a la
platea, la gràcil acròbata Ping Zhang
ha deixat temporalment l’espectacle i
s’ha hagut de prescindir del seu delicat
número de contorsionisme amb cane-
lobres. Però Bi, que vaig tornar a veure
diumenge passat, s’ha reajustat i con-
tinua mantenint la gràcia i la frescor
que encaterinen el públic de totes les
edats. I atenció, perquè Monti i Boixa-
der (august i contraugust), comple-
mentats per Fulgenci Mestre i Domè-
nec de Guzmán en els rols de clown i
Mesié Loyal, presenten l’espectacle Pa-
llassos de Nadal en sessions matinals al
Lliure de Gràcia des del 22 de desem-
bre fins al 6 de gener.

5. Circ d’Hivern a Nou Barris
Del 15 de desembre al 23 de gener,

l’Ateneu Popular presenta el ja tradi-
cional Circ d’Hivern produït per l’en-
titat Bidó de Nou Barris. Val a dir que,
malgrat l’endèmica limitació de mit-
jans econòmics, les cinc produccions
anteriors (dirigides respectivament per
Jordi Borrell, Monti, Anne Morin/Tere-
sa Celis, Xavi Mateu i Adelaida Perillós)
han evidenciat una lucidesa i un sentit
del risc artístic que moltes vegades no
trobem en les milionàries produccions
d’alguns teatres de la ciutat. És per
aquesta raó que Bidó de Nou Barris va
rebre l’any passat el Premi Especial de
la Crítica.

Titulat Casaboja, el Circ d’Hivern 2001
és una comèdia circense construïda per
la companyia de circ Kran (Suïssa), el
duo alemany Einfag Riesig, els anglo-
francesos Flash Flying Company i la
banda gallega O Jarbanzo Negro, tots
sota la direcció dramatúrgica de l’ar-
gentí Norberto Presta. Hi ha malabars,
acrobàcia, equilibris, minitrapezi vo-
lant, corda i pallassos, tot imbricat en
una trama argumental protagonitzada
pels interns d’una clínica, els quals,
usant la música com a alè i la fantasia
com a instrument, intenten desdibui-
xar la frontera entre el somni i la rea-
litat. Pel currículum i la procedència
diversa dels artistes i per l’especial
composició instrumental d’O Jarbanzo
Negro, Casaboja promet diverses lectu-
res i diversió per a tots els públics.


