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1.
Ara fa dos anys
Vaig publicar la primera part d’aquest treball el 5
de juliol del 2002, poc després que l’organització
del Fòrum hagués fet públic un primer esbós dels
espectacles que havien d’acompanyar el mundial
esdeveniment. Ja hi figurava el Théâtre Zingaro
de Bartabas (anunciat per al Grec-Festival de les
Arts) i s’hi preveien quatre espectacles circenses
encara per concretar. En aquell Volt de pista vaig
transcriure que, en l’apartat de teatre, dansa i
circ, el Fòrum oferiria als creadors de la ciutat un
espai d’exhibició en peu d’igualtat amb els grans
noms internacionals. Vaig remarcar que no hi
havia cap declaració d’intencions quant a
tendències estètiques i que el comunicat no
esmentava per res les companyies catalanes que
feia dècades que intentaven crear un llenguatge
circense genuí i contemporani. Una consulta al
Fòrum em va confirmar que la participació de les
companyies catalanes de circ es reduiria als
espectacles de petit format previstos per a la plaça
i que no hi comptaven per a cap gran producció.

Ara, passats dos anys i acabat el Fòrum,
contrastar aquelles primeres intencions amb els
resultats tangibles pot ser un bon punt de partida
per encarar el pròxim futur circense a Catalunya
tant des del punt de vista artístic i sociològic com
del de la política cultural.

2.
Eclecticisme i qualitat
L’organització ha superat les previsions inicials, ja
que els espectacles grans no han estat quatre, sinó
cinc. A més, el mateix Fòrum n’ha produït un sisè
(El gegant dels 7 mars), ha participat en la producció
d’Ola Kala (Les Arts Sauts) i, encara, ha inclòs el
Circ Cric en els actes de presentació de
l’esdeveniment a la resta de l’Estat (una operació
no gaire reeixida, per cert). S’ha cobert un ventall
prou ampli de formats, estils i procedències, i la
mitjana de qualitat ha estat francament alta. És
probable que a Barcelona no s’hagués vist mai
tant i tan bon circ concentrat en tan pocs mesos.
El públic ha disfrutat amb Loungta (de Bartabas),

Ola Kala (dels també francesos Les Arts Sauts, que van
haver de suspendre les actuacions a causa del
lamentable accident dels trapezistes Champion i
Drouard), Grottesco (dels catalans Monti & Cia.), Chemin
tsigane (del franco-romanès Cirque Romanès) i Le singe
de So Dyeu (dels guineans Circus Baobab). Ja vaig
comentar aquests espectacles arran dels respectius
debuts. Pel que fa a El gegant dels 7 mars, amb direcció
de Jordi Aspa (Escarlata Circus), escenografia de
François Delarozière (La Machine) i uns 30 acròbates
en escena, he de dir que em va provocar perplexitat i
estupor. Estupor per un magnífic, bonhomiós i tendre
titella mogut per quinze persones que, com jo, assistia
a un espectacle en què un munt d’artistes se
simultaniejaven i se superposaven tot executant un
munt de tècniques de circ per explicar una història
que no vaig acabar d’entendre cap dels tres cops que
hi vaig anar. Perplexitat perquè un Fòrum que
predicava sostenibilitat s’havia gastat un munt de
diners en un munt de ferralla escenogràfica
infrautilitzada. Després, parlant amb en Jordi Aspa, he
sabut que bona part dels meus estupor i perplexitat
venia d’un munt de problemes tècnics i logístics que
havien llastat notablement el muntatge. Però, bo i
així, jo prefereixo l’austera sensibilitat circense
mediterrània, molt més pròxima a l’espectador que
no pas els sidrals estil Ringling.

3.
El petit format
Molts dels espectacles de petit format em van deixar
un regust agradable a la boca. Per exemple, Sextant
(Produccions Terrestres, direcció de Manel Trias, amb
Ignasi Gil, Asier Saltoka, Carlos Martínez i Rosa
Peláez), en què l’encaix harmònic de diferents formes,
textures, sons i moviments en una intenció
compartida (construir pausadament un sextant
practicable) dóna peu a un cerimonial silenciós fet
d’equilibris, danses i acrobàcies de gran poder
comunicatiu. També recordo amb afecte el gran nivell
dels funambulistes de Cavkasic Circus (ja els n’havia
parlat arran de Tàrrega 2000). I la vibrant energia i la
inusual flexibilitat dels saltadors i piramidistes
berbers Oulad Sidi Hmad Ou Moussa, amb proeses
com ara una tongada de flic-flacs a temps i a una sola
mà o una sèrie de seqüències roda/flic-flac/salt àrab tot
dibuixant una trajectòria circular (per cert, aquests
acròbates s’han autoexiliat a Catalunya i ara salten per
la Rambla: seria bo que trobessin feina en circs d’aquí,

són fantàstics i podrien deixar de ser “il·legals”).
Tant Maasi, dels moçambiquesos Dragoes
Velhos, com el Circus Akal d’Etiòpia tenen un
encant naïf i, possiblement, un futur estètic
genuí, original. Hi ha hagut també
manifestacions no estrictament circenses, com
ara Siembra del Palo, dels Voladors de Papantla
(quatre espectaculars homes ocell que
rememoren un ritual maia), i les acrobàcies a la
perxa oriental d’un adolescent indi del grup
Apostrophe 99 (Jhalak). No parlaré de Jiyo (de la
fundació índia Sharti), ja comentat per
Francesc Massip (AVUI, 27 de setembre), però
esmentaré de passada algunes actuacions del
cabaret, com ara els pallassos Elliot i Laura
Herts, la fantàstica corda llisa en versió manga
de Romy Seibt Akita (Cirque d’Hiver Bouglione,
Chamaleon Varieté, Ateneu de Nou Barris) i el
xerraire contorsionista negre australià Mozes
(Circus Space, Circus Oz).

4.
Ens ha servit, el Fòrum?
El públic ha omplert a vessar les carpes de circ
i gairebé a cada funció quedava gent fora. És
cert que els espectacles eren de franc, però és
evident que això ha tingut un efecte molt
positiu, perquè una gran majoria d’aquests

espectadors feia molts anys que no anaven al circ o no hi
havien anat mai (en dono fe perquè vaig parar molt
l’orella i vaig observar molt el públic). Podríem dir que,
gràcies al Fòrum, molts milers d’espectadors han pogut
constatar que avui el circ és un espectacle digne i plaent
que, a més, ofereix lectures sensibles al gust i a la mida
de cadascú.

Però no només ho ha pogut constatar el públic sinó
també les administracions organitzadores (especialment
l’Ajuntament i la Generalitat), que després d’aquest
contundent ressò popular –xifres són trumfos– s’han
quedat sense arguments per continuar girant l’esquena a
una art escènica envers la qual –i l’escàs percentatge de

companyies catalanes al Fòrum així ho corrobora– fa
tants anys que es mostren displicents. En un prodigiós joc
de mans urbanístic, l’Ajuntament de Barcelona ha sabut
convertir durant 141 dies una zona on Ramon Casas
immortalitzava gitanes i els feixistes afusellaven
republicans en un gran espai escènic lúdicament i
culturalment rendible. Segons l’alcalde Clos, aquest espai
es pot destinar a esdeveniments o espectacles
multitudinaris. Fantàstic, lògic, encertat. Però em
permeto afegir que convé també reservar-hi un espai
generós per als espectacles de circ. Ara que els ciutadans
s’han habituat a aquell recinte, tenim la gran oportunitat
que Barcelona disposi per fi d’un espai permanent i amb
els serveis i la tecnologia necessaris perquè els circs
nacionals i internacionals que recalin a la ciutat s’hi
puguin instal·lar i fer-hi temporada en condicions. Els
artistes, el públic i l’art escènica circense en sortiran
beneficiats. I, en conseqüència, la capital de Catalunya
serà una mica més europea.

▼
La mitjana de qualitat ha estat
francament alta: és probable
que a Barcelona no s’hagués vist
mai tant i tan bon circ
concentrat en tan pocs mesos

L’Ajuntament i la Generalitat
s’han quedat sense arguments
per continuar girant l’esquena a una art
escènica cap a la qual fa tants anys
que es mostren displicents


