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Jordi Elias (esquerra) amb el col·leccionista André Pottier (1966)
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1.
La biblioteca del circ
Ara per ara, la Biblioteca Nou Barris
(Albert Einstein 2-4,
b.barcelona.nb@diba.es) supleix el tan
necessari com inexistent Centre de
Documentació Circense de Catalunya.
La relativa proximitat física d’aquesta
biblioteca amb l’Escola de Circ Rogelio
Rivel i l’Ateneu Popular de Nou Barris
ha propiciat que, des de l’abril del
2002, la BNB hagi anat adquirint el
material bibliogràfic, videogràfic i
documental imprescindible per
començar a satisfer les necessitats dels
alumnes de l’escola de circ, dels
estudiosos i del públic en general. A
més a més, s’hi programen petits
muntatges a càrrec dels alumnes de la
Rogelio Rivel, espectacles professionals,
conferències, tallers i altres activitats
relacionades amb el circ. L’equip dirigit
per Emília Sánchez ha organitzat el
fons circense d’aquesta biblioteca en
diverses matèries: Història del circ,
Biografies, Coneixement, Ficció, El circ
en l’art, Fons Infantil (ficció i
coneixement), Audiovisuals, Revistes,
Dossiers temàtics i Materials de
col·leccionista. Ara, aquest fons s’acaba
d’enriquir notablement amb una
generosa quantitat de material bibliogràfic i
documental pertanyent a l’escriptor i cronista de circ
Jordi Elias que els seus hereus han llegat a la BNB.

Estem davant d’un fet molt poc habitual. Quan
desapareix un estudiós o un col·leccionista, la
ignorància dels familiars i la incompetència crònica
dels nostres gestors culturals se solen ajudar
mútuament a carretejar cap als contenidors de la
brossa un material que és imprescindible per poder
fixar la història de les nostres arts escèniques. Aquesta,
doncs, doble excepcionalitat que es dóna amb el Fons
de Circ Jordi Elias ha estat ja convenientment celebrada
per la Biblioteca i l’Ateneu Popular de Nou Barris amb
un seguit d’actes sota l’epígraf Memorial Jordi Elias:
una exposició de fotografies i cartells procedents del
fons (que serà encara tot aquest mes a l’Ateneu), un
magnífic combinat de circ (2 al 4 d’abril) i una taula
rodona sobre el paper del crític de circ en l’actualitat
que, celebrada el 15 d’abril, va simbolitzar el traspàs
efectiu del Fons Elias a la Biblioteca.

2.
Un cronista minuciós
Qualsevol que es vulgui acostar al circ dels anys 50, 60
i inicis dels 70 del segle passat es trobarà
inevitablement amb Jordi Elias. Fill del periodista
esportiu (i fundador del Comitè Olímpic Català) Josep
Elias Corredisses, Jordi Elias (Barcelona, 1912-1972) va ser
un personatge singular que combinava el seu ofici de
publicista amb la crònica circense, l’escriptura de
llibres de temàtica diversa i el management d’artistes
tan innovadors en la dècada dels 60 com Putxinel·lis
Claca, Cecília Both, Albert Vidal i Els Joglars. Fascinat
pel circ des de molt petit, el 1953 va començar a
publicar cartes a Destino per replicar o matisar els
articles de Sebastià Gasch, amb qui no sempre va
mantenir unes relacions excel·lents. Va escriure
regularment cròniques circenses a Hoja del Lunes, El
Mundo Deportivo, Diario de Barcelona i Tele/Exprés, i en va fer
divulgació en revistes com Recull, Cavall Fort i Presència.
Va ser, entre 1964 i 1972, corresponsal a l’Estat
espanyol de la revista Le Cirque dans l’Univers i va
mantenir sempre una gran amistat tant amb artistes i
empresaris circenses com amb crítics internacionals.
Va publicar, entre altres, els llibres Diálogos en el circo
(1962), 10 anys de circ (1964) i Pinito del Oro, una vida en el

trapecio (1968). Entre 1956 i 1962 va dirigir i editar
–fent-hi treballar tota la família– la revista mensual
Circo, els 58 números de la qual són avui una
indispensable font d’informació artística i sociològica.
Elias, que sabia descriure els números de circ al
mil·límetre i amb un vocabulari tècnic rigorós i precís,
tenia, alhora, una visió gairebé mística d’aquesta art
escènica: “El circ és, en essència, un misteri que es
dirigeix a la vida instintiva i sentimental”.

3.
El fons de circ Jordi Elias
El material consultable d’aquest fons consisteix en 34
llibres, la col·lecció completa de la revista Circo relligada
en dos volums, exemplars de Le Cirque dans l’Univers
datats entre 1955 i 1972, 411 fotografies d’artistes,
edificis i altres temes de circ, 60 planxes de
fotocomposició, correspondència diversa, un recull
dels articles de Jordi Elias més una gran quantitat
d’originals, alguns articles de crítics i especialistes
estrangers i els mecanoscrits de dos llibres inèdits: La
capsa de les sorpreses i Elegia del circ.

Entre els 34 llibres, hi he trobat joies avui molt
difícilment localitzables, com ara Acrobatica e atletica,
d’Alberto Zucca (el gran referent de l’especialitat,
publicat a Milà el 1902), Essai de classification décimale des
acrobaties spectaculaires, de Tristan Rémy (una edició en
ciclostil del 1961), 1890-1940, os 50 anos do Coliseu dos
Recreios, de Ricardo Covoes (Lisboa, 1940, una magnífica

iniciació a la història del circ portuguès, tan
desconeguda a la resta de la Península), Il Circo e il
Music-hall (Bolonya, 1962, un rigorós assaig històric
escrit per Alessandro Cervellati, bon amic d’Elias i un
dels més reputats especialistes europeus en espectacles
i festes populars) i els realistes Cuentos de circo escrits per
la trapezista Pinito del Oro. Entre les fotografies: el
titellaire Didó, Pinito del Oro, els 3 Rivels, Cesare Togni
i els seus 8 cavalls àrabs, els il·lusionistes Vilajosana,
Pikart, Sager i altres, els capellans de circ Silva i
Mendizábal, el domador Taras Bulba, la família Arriola,
la pista aquàtica del circ Olympia de Barcelona, els
barristes Oliveras al Medrano de París, la ciclista
japonesa Lilly Yokoi, els pallassos Martini (amb la
inconfusible rialla de Manuel Vallès, Totó), el
malabarista Ant Platas i la contorsionista italiana
Fatima Zhora. Malauradament, però, la majoria de
fotografies d’artistes no estan documentades. Caldria
fer un treball d’identificació i posterior catalogació en
aquesta part de l’arxiu per tal de donar-li la màxima
utilitat documental. I caldria, per raons cronològiques
òbvies, fer-lo urgentment. No crec que el reduït cost
econòmic de l’operació la pugui fer inviable.

Pel que fa als inèdits citats, coincideixo amb el
periodista Lluís Permanyer en la gran conveniència
d’editar-los. La capsa de les sorpreses (1968) és una mena
de diari que recull amb pèls i senyals les vivències
circenses d’Elias des del primer espectacle que va veure
a l’Olympia de menut fins al 1968, any en què està
datat l’original. Hi ha la història i la protohistòria del
circ català i espanyol de més de mig segle XX. Pel que
fa a Elegia del circ (1954), malgrat l’equívoc contingut al
títol és un detalladíssim repàs a tots els números
coneguts per Elias, una obra que combina les
consideracions tècniques amb l’emoció de les seves
relacions personals amb els artistes i també amb els
animals.

Ja he dit que coincideixo amb Permanyer en la
conveniència d’editar aquests dos originals. Però
també hi coincideixo en el criteri que, a canvi de la
generositat demostrada pels hereus de Jordi Elias,
haurien de ser la Diputació i l’Ajuntament de
Barcelona els que en propiciessin econòmicament
l’edició. Una edició que, segons el meu punt de vista
i per raons que ara seria llarg d’explicar, necessitaria
una profunda revisió prèvia per convertir totes dues
obres en edicions crítiques i de plena utilitat per al
lector del segle XXI.

▼
Jordi Elias, que descrivia els
números de circ al mil·límetre i
amb un vocabulari rigorós i
precís, tenia una visió gairebé
mística d’aquesta art escènica.

La Diputació i l’Ajuntament de
Barcelona haurien de propiciar
econòmicament la publicació dels
inèdits ‘La capsa de les sorpreses’ i
‘Elegia del circ’.


