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Molts aspectes del Fòrum estan encara en estat embrionari
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El circ del Fòrum

Seria alarmant que el
circ català contemporani
no tingués cabuda al
Festival Internacional
de les Arts

1. El Fòrum de les Cultures
Com sap el lector, Barcelona ha co-
mençat a organitzar el Fòrum Uni-
versal de les Cultures que s’ha de ce-
lebrar a la capital catalana del 9 de
maig al 26 de setembre del 2004. Es
tractarà, segons es va concretant, d’u-
na magna i polimòrfica manifestació
cultural que neix amb la voluntat de
ser “un espai de trobada per al diàleg
i la reflexió sobre els principals reptes
i problemes culturals i socials que es
plantegen en el món a principi del
segle XXI”, i que vol tenir tant en
compte els espais de diàleg i reflexió
com la festa i el sentit lúdic de la vida,
indestriables del nostre tarannà me-
diterrani. El circ no podia faltar en
una trobada internacional d’aquestes
característiques, perquè és molt evi-
dent que la secular filosofia circense
encaixa perfectament amb els eixos
ideològics d’aquest Fòrum (pau, mul-
ticulturalitat, sostenibilitat). El passat
18 de juny, aquest mateix diari infor-
mava de la presentació, el dia abans,
del preprograma de debats i especta-
cles i concretava les dosis d’aquests
últims: 30% de teatre, dansa i circ;
30% de música; 20% de cinema; i 20%
d’altres especialitats. El preprograma
parla de 4 espectacles circenses, però,
quant a noms, només avança el de la
companyia francesa Théâtre Zingaro
(com és sabut, en aquests moments
moltes de les fases del projecte Fòrum
estan encara en estat embrionari).

2. Notícies encadenades
A l’abril, arran de l’estrena barceloni-
na de Saltimbanco, un alt càrrec del
Cirque du Soleil m’informava confi-
dencialment que responsables del Fò-
rum 2004 negociaven amb la compa-
nyia quebequesa per fer-la-hi partici-
par en l’estrena d’un espectacle. Sens
dubte, la llavors encara recent –i ful-
gurant– intervenció del Soleil a la
cerimònia de lliurament dels Oscars
aconsellava apostar per un cavall
guanyador. Després, sembla que les
converses han derivat cap a la pre-
sentació de Dralion, un espectacle
creat pel Soleil l’any 1999.

Per una altra banda, i a causa que
una part dels terrenys on s’ubicarà el
Fòrum pertanyen a Sant Adrià de Be-
sòs, l’ajuntament d’aquesta ciutat ha
presentat un projecte (El Fòrum de les
Arts del Circ, consultable a la web ww-
w.sant-adria.net) que contempla, a més
de debats i exposicions de temàtica
circense, la recuperació del Congrés
Internacional d’Amics del Circ i les
actuacions del Circus Roncalli (Ale-
manya), el Gran Circo Mundial (Espa-
nya), el català Circ Raluy (combinat
amb artistes i números del Circ Esta-
tal de Mongòlia) i l’esmentat Dralion
del Cirque du Soleil. Em sembla un
cartell magnífic. La sola presència del
Roncalli, per exemple, ens ajudaria a
trencar molts tòpics i a obrir moltes
finestres. A més, em consta que el seu
director (Bernhard Paul, enamorat de
Barcelona i gaudinià empedreït) es
mor de ganes de dur el Roncalli en
aquesta ciutat, tal com em va mani-

festar vehementment ara fa cinc anys
davant l’antic Mercat del Born una
matinada en què el vaig haver de
convèncer que aquell edifici ja tenia
una altra destinació.

3. El circ del segle XXI
Ni en el projecte proposat per Sant
Adrià ni en el preprograma presentat
pel Fòrum el 17 de juny he sabut tro-
bar cap referència que em faci pensar
que el circ contemporani s’inclourà
en la programació d’espectacles, ex-
posicions i debats del 2004. Si és real-
ment així, em sembla que és el mo-
ment de reconsiderar-ho seriosament,
perquè és obvi que, a aquestes alçades
del segle XXI, ningú amb un mínim
d’informació del que passa al món de
l’art no pot considerar el circ com
l’espectacle que era fa vint-i-cinc anys
ni confondre programes de circ d’in-
qüestionable qualitat (casos Soleil i
Roncalli) com a exponents de l’art
circense contemporani, una tendèn-
cia que, per plantejaments, estètica,
dramatúrgia i mercat, es desmarca
considerablement tant del circ clàssic
com del postmodern (en l’últim Volt de
pista els parlava de la situació italiana,
però el cas de França és paradigmàtic
en aquest aspecte, així com, en menor
grau, el de Suïssa, Alemanya i altres
països de dins i fora d’Europa).

4. La universalitat del Fòrum
Tampoc (ni en el projecte de Sant
Adrià ni en el preprograma del Fò-
rum) no he sabut trobar la presència
de cap de les companyies catalanes
que fa més de vint-i-cinc anys que
treballen per crear un llenguatge
circense genuí i connectat amb les
noves tendències. El preprograma
diu, això sí, que en l’apartat de teatre,

dansa i circ hi ha la intenció d’oferir
un espai d’exhibició als diferents
creadors de la ciutat en peu d’igual-
tat amb els grans noms internacio-
nals. Posat en contacte amb el Fòrum,
m’informen que, cas que s’aprovi
definitivament, tota o una part de
l’activitat circense citada més amunt
entrarà a la programació del Festival
Internacional de les Arts i que, pel
que fa a les companyies de circ català,
s’hi estan fent contactes per cobrir
els espectacles curts i de petit format
que es preveuen per a la gran Plaça
del Fòrum.

Fins aquí molt bé. Però em sem-
blaria francament alarmant que el
circ català contemporani no tingués

cabuda al Festival Internacional de
les Arts. Com que no vull dubtar que
un dels molts papers d’aquest Fòrum
serà el de rellançar Barcelona (i el
país que aquesta ciutat capitalitza)
en el panorama de la cultura inter-
nacional, em fa tot l’efecte que cal-
dria aprofitar la magnífica oportuni-
tat del 2004 per impulsar definitiva-
ment el circ fet a Catalunya i donar-li
el mateix bon tracte que es donarà al
bon circ internacional. Val la pena
d’apuntar que si el Fòrum se celebrés
a la capital de França, el circ francès
(el clàssic i el contemporani) hi tin-

drien una presència preponderant.
Naturalment, se’m pot objectar que
avui dia el circ francès pot represen-
tar amb tota dignitat el pavelló de la
grandeur i que, en canvi, la millor
companyia circense de Catalunya
dista molt, qualitativament parlant,
d’una companyia francesa. Però tots
plegats sabem l’abisme que hi ha en-
tre la política francesa de suport al
circ i la desídia amb què les admi-
nistracions responsables de la nostra
cultura s’han encarat fins ara a
aquest tema.

Per això mateix penso que aquest
seria un moment molt adequat per
començar a reparar els errors dels
últims 25 anys i, com a país amfitrió
que som, assegurar la presència del
nostre circ en aquest gran aparador
internacional mitjançant (és només
un exemple) una nova producció
amb cara i ulls que involucri els mi-
llors artistes, dramaturgs, escenò-
grafs i tècnics del país. Una nova
producció (o potser més d’una) que,
tenint en compte l’endèmica debili-
tat econòmica de la nostra minsa in-
dústria circense, seria desitjable que
fos assumida pels pressupostos ge-
nerals del Fòrum, i a la qual (o a les
quals) caldria també ajudar a esta-
blir, mitjançant els múltiples con-
tactes generats per aquesta organit-
zació, una posterior gira nacional,
estatal i internacional.

En aquest sentit, penso que, a més
del Festival de Pallassos de Cornellà
(que celebrarà l’onzena edició coin-
cidint amb el 2004 i ja apareix en la
proposta de Sant Adrià), altres agents
circenses del país com ara la Fira de
Circ Trapezi, el Circ Crac o l’Ateneu
Popular de Nou Barris hi han de dir la
seva perquè són elements històrics,
imprescindibles a l’hora de mantenir
un diàleg que sigui profitós per a la
universalitat del Fòrum i que repre-
senti alhora un salt qualitatiu per al
nostre circ. Estic profundament d’a-
cord amb la lletra i amb l’esperit de la
ponència Cultura i fet metropolità pre-
sentada pel regidor de Cultura de
Barcelona, senyor Ferran Mascarell
(Fòrum Metropolità de Regidors de
Cultura, 9 d’abril 2002), quan diu:
“Podem ser líders mundials del con-
sum cultural però produir molt poc.
I això sí que és una distorsió greu.
Perquè és llavors quan les nostres
idees i els nostres valors seran d’imi
les nostres identitats flaquejaran. (...)
La producció vol dir pensar-se i arti-
cular-se com una regió urbana capaç
de ser puntera en la generació de va-
lors simbòlics, en la generació de
nous continguts, en la generació
d’innovació i densitat creativa, en la
generació de plataformes adients per
emetre a les xarxes mundials aques-
tes noves creacions”.

Així doncs, tinc una confiança ple-
na que, com assegura el preprograma
del Fòrum, “s’iniciarà una fase de
consulta i de recepció de projectes
d’artistes nacionals que, evidentment,
tindran una participació també pro-
tagonista en el programa artístic del
Festival Internacional de les Arts”.


