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1.
L’inici d’un canvi
Aquest 2004 ha vist tres circs itinerants catalans
voltant pel país. Si no vaig errat, és el primer cop que
ho podem dir. Durant els segles XIX i XX han passat
per Catalunya centenars de circs itinerants, però la
majoria han pertangut tradicionalment a empresaris
espanyols, italians o austríacs, i molt pocs (per no dir
cap) han estat d’empresaris catalans. Hem tingut
artistes de gran projecció internacional, el nostre
públic ha estat sempre molt fidel i hem disposat de
circs estables en un munt de ciutats del país. Bo i així,
no hem tingut mai empresaris capaços de crear un
circ genuïnament català i en català. No serà fins a
l’eclosió del nostre circ contemporani a mitjans dels
70 i la creació del Circ Cric per part de Tortell
Poltrona el 1981 que podem començar a parlar
d’empreses catalanes de circ. La curta vida del primer
Circ Cric (1981-1983), causada a parts iguals per la
miopia institucional i la manca de tradició
empresarial, va deixar la flama del circ en mans de
petites companyies que l’han mantingut viva actuant
al carrer o aprofitant els circuits teatrals. La Carpa
Màgica del mataroní Alís Kim va aparèixer
fugaçment entre 1993 i 1995 i el terreny va quedar
erm fins a l’arribada del Circ Raluy el 1997.

2.
El Circ Raluy
Malgrat que a la gira que va fer l’any passat pel Nord
d’Europa es presentava com Circo Nacional de
España, hem de considerar que aquest circ és català
(entre d’altres coses, perquè té la seu a l’Aldea i paga
impostos a Catalunya). És sens dubte el més
internacional dels nostres circs. Ha estat
pràcticament a tot arreu: Islàndia, França, Espanya,
Singapur, les Barbados, Hong-Kong, Luxemburg, el
Camerun, Madagascar, el Brasil, etc., etc. Té una
predilecció especial per l’illa de la Reunion, on
aquestes festes presenta el Cirque de Noël mentre la
carpa habitual serà a Barcelona del 17 d’aquest mes
al 9 de gener. El Raluy ha rebut, entre d’altres
guardons, el Premio Nacional de Circo del ministeri
de Cultura espanyol (1996), el premi Max de les Arts
Escèniques de la Societat General d’Autors (1999),
l’Estrella de Mar al millor espectacle i el Faro de Oro
a l’activitat empresarial (Mar del Plata, Argentina,
2000). La seva proposta de circ de cambra es mou en
l’àmbit del circ clàssic i té una estètica 1900 que es
reflecteix també en els vehicles i les instal·lacions
(Circ-Museu Raluy). La carpa té un aforament de 950
localitats. En tractar-se d’una nissaga circense de cinc
generacions, per ells l’entrellat empresarial no té cap
mena de secret i són capaços d’avançar-se a les
circumstàncies més adverses.

3.
El Circ Cric
La gira actual del Cric és la tercera des que Poltrona
i els seus es van tornar a posar a la carretera a l’agost
del 2002 amb la complicitat de l’Institut Català de
les Indústries Culturals, l’ICIC. Tots aquests
quilòmetres els han fet guanyar experiència
empresarial. Hi ha organització professional,
l’ambient entre els artistes és molt bo, s’hi respira
il·lusió i es tracta acuradament el públic. El Cric
ajuda a esborrar aquell lamentable clixé segons el
qual el circ català es fonamenta en la paròdia del
circ: artísticament, el llistó està també a una alçada
considerable. L’espectacle, per bé que construït amb
artistes formats fora de l’estricta tradició circense,
gairebé es podria qualificar de circ tradicional. No
hi ha animals, un combo exquisit embolcalla

magníficament els números i la funció, molt ben
travada internament, és variada, energètica i molt
pròxima a l’espectador (crítica a l’AVUI del passat 13
de novembre). La carpa té un aforament de 980
localitats i està envoltada d’un pulcre entorn de
vehicles circenses. El Cric acaba la gira aquest cap de
setmana a Terrassa i no tornarà fins a la primavera.

4.
Circ Còmic, de Monti & Cia.
És el tercer circ itinerant català, el més recent. Ja
feia anys que Joan Montanyès, Monti, ho duia al cap
i, de fet, ja ho havia intentat el 1996-1997 comprant
La Carpa Màgica quan Alís Kim va plegar, però
l’operació no va reeixir. Ara hi ha tornat mitjançant
préstecs personals demanats per cada un dels socis
(Monti, Oriol Boixader i Ricard Panadès), als quals
s’ha afegit un crèdit tou de l’ICIC que ha arribat un
pèl tard a causa del canvi de govern. El novembre
del 2003 van comprar una carpa de 650 localitats i
divers material mòbil a un circ francès que plegava
(Maxim Séneca, llicència Zavatta). Curts d’armilla,
els mateixos artistes i tècnics s’han hagut de
construir el material imprescindible (cablejat i
connexions elèctriques; tallar, soldar i pintar les
tanques de ferro que encerclen el recinte; volt de
pista, garlandes, etc., etc.). Quant a l’espectacle, si bé
inicialment pensaven en un muntatge
contemporani (entre d’altres opcions, especulaven
si adaptar un episodi històric català), les

esmentades limitacions pressupostàries els van
aconsellar Grottesco, un molt digne espectacle de
fórmula tradicional elaborat i presentat amb el
personal segell de Monti & Cia. Estrenat a Trapezi,
Grottesco va ser vist per més de 20.000 persones al
Fòrum, sempre amb la carpa a vessar (crítica a
l’AVUI del 22 de juny). El Fòrum ciutat ja no els va
funcionar tan bé (sembla que va fallar la promoció
que se’ls havia promès) i el circ ha visitat una desena
de poblacions catalanes fins que els diversos factors
que han incidit negativament en l’economia de la
gira (i que donen molt de material per ser analitzat
pels nostres responsables culturals) han aconsellat
una prudencial parada hivernal a Vilanova per
endreçar forces i preparar el nou espectacle que la
companyia ha d’estrenar al Festival de Tardor de
Madrid. Mentrestant, la trapezista russa Natalia
Kuznetsova, una de les estrelles de Grottesco, ha
passat al Raluy.

5.
El circ és cultura
En qualsevol altre país europeu, la frase resultaria
òbvia. Aquí encara no. No és caprici ni rebequeria
que la senyoreta Titat, la clown presentadora del Circ
Cric, la remarqui al final de cada espectacle. La
Generalitat dels anys 80 havia col·locat l’art del circ
a Festes i Tradicions Populars, després el va passar
al Servei de Teatre i ara ningú no sap ben bé on s’ha
d’adscriure. El cas és que tots tres circs itinerants de
què parlem avui (i la resta dels que operen a
Catalunya, hi tinguin el domicili fiscal o no l’hi
tinguin) s’enfronten diàriament, com ja apuntava a
l’últim Volt de pista, a un cúmul de circumstàncies
adverses que no es resoldran si el nostre govern no
es decideix a considerar el circ com un bé d’interès
cultural prioritari i, en conseqüència, estableix un
seguit de normatives transversals que incideixin en
aspectes clau com ara els circuits d’exhibició, les
taxes i les fiances abusives (quan no els vetos) que
imposen alguns ajuntaments, la seguretat social
dels artistes o, molt especialment, la formació. S’ha
fet públic que els professionals circenses han
demanat una entrevista a la consellera Mieras per
exposar-li ordenadament tots aquests temes i
començar a emprendre solucions conjuntament.
Esperem que els facin cas.

▼
No és fins a la creació del Circ
Cric el 1981 que podem
començar a parlar
d’empreses catalanes de circ

Cal que el govern es decideixi a
considerar el circ com un bé d’interès
cultural prioritari i estableixi
normatives transversals per solucionar
la problemàtica del sector


