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El doble risc de Les Arts Sauts

Jordi Jané 

1.Arriscar la vida 
El passat 22 de maig, Fabrice Champion i Stéphane Drouard, dos trapezistes de la companyia francesa
Les Arts Sauts, van patir un accident gravíssim mentre assajaven a la carpa instal·lada al Fòrum. Com
saben els lectors d'aquest diari, després de quatre dies d'enjòlit la companyia va decidir cancel·lar les
actuacions a Barcelona, que havien de durar fins ahir. Els dos artistes accidentats eren professionals
amb molts anys d'experiència. L'espectacle, rodadíssim, s'havia representat almenys 80 vegades. No
sembla, doncs, que es pugui parlar d'imprudència, imprevisió, nervis o imperícia. Però tant se val: en
circ l'accident és sempre una possibilitat molt probable, com al llarg de la història han experimentat, amb
desigual fortuna, artistes consumats de la talla de Jean-Baptiste Auriol, Fritz Henneman, Lilian Leitzel,
Ángel Cristo, Pinito del Oro o Lluís Raluy Iglesias.

L'historiador de circ Henri Thétard tanca el segon volum de La merveilleuse Histoire du Cirque (1947)
amb el capítol Martyrologe du cirque, una relació d'artistes morts en ple espectacle. La llista de Thétard,
que només inclou circs europeus, arrenca el 1842 i, per tant, no s'hi reflecteix res del que podia haver
succeït en els tres quarts de segle escolats d'ençà del 1768, any en què Philip Astley configurà el circ
modern. Donades la falta de control en el cens dels espectacles ambulants i la dificultat d'accedir
documentalment a l'època estudiada, sembla evident que aquest treball de Thétard no és, ni de bon
tros, exhaustiu. Tanmateix, ens serveix per aproximar-nos al grau de perillositat relativa de les diferents
especialitats circenses. Dels 154 accidents mortals ressenyats, 45 corresponen a domadors de feres
(29,2%), 33 a acròbates aeris (21,5%), 17 a saltadors (11%), 13 a cavallistes (8,5%), 11 a funambulistes
(7%), 8 a ensinistradors d'elefants (5,2%), 7 a equilibristes (4,5%), 2 a dianes humanes (l'aparentment
tan perillós llançament de ganivets tenia un índex de perillositat de només l'1,3%), 4 a homes bala
(2,6%), etc. Com veiem, després dels domadors de feres, el nombre més alt d'accidents mortals
correspon als acròbates aeris. L'estadística és antiga, però lliga amb la realitat actual: avui, que animals
i feres tendeixen a desaparèixer dels circs, al capdamunt d'aquest dolorós rànquing s'hi han situat els
acròbates aeris (i, especialment, les dones).

2.Risc, bellesa i poesia 
L'aparició del circ contemporani va comportar, entre d'altres conseqüències, la relativització del risc com
a element intrínsec de l'espectacle i el trencament amb el vell eslògan encara més difícil (el toujours plus
fort dels francesos). En efecte, el circ contemporani no parteix de la potenciació del perill ni de la
hipervaloració de la tècnica i les habilitats dels artistes, sinó que intenta comunicar-se amb el públic a
base de suggerir-li un seguit d'universos sensibles que varien en funció de cada artista o de cada
companyia. Per dir-ho curt, en circ contemporani les tècniques tradicionals estan al servei de la bellesa i
la poesia, que hi compten molt més que no pas la superació del repte físic.

Tanmateix, el risc hi continua sent. Si ja estan exposats a una perillositat elevada un paleta o un
pintor dalt d'una bastida -o vostè o jo travessant un pas zebra-, ¿quin grau de risc no tindrà un
trapezista que travessa l'aire a 10 metres d'alçada tot dibuixant-hi piruetes i tirabuixons? Citant a
l'atzar, en els últims temps han sofert accidents mortals causats per problemes tècnics
l'acròbata als elàstics Mathieu Vandermullen (Otto Sutz, Barcelona, abril 2001), la fantasista aèria
Eva García (Great Yarmouth, Anglaterra, agost 2003) i l'acròbata a les teles Dessi España (Circ
Ringling, Minneapolis, EUA, maig 2004); just quan redacto aquest text, m'arriba la notícia que a
l'escola de circ de Châlons-en-Champagne la setmana passada es va matar una estudiant de 20
anys en trencar-se el cabestre que l'assegurava al trapezi. D'altra banda cal tenir present que,
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quan no són mortals, sovint aquests accidents deixen lesions irreversibles (com la que pateix
l'actriu Josefina Sabaté des de l'octubre de 1996, quan va caure d'un gronxador mentre
treballava a l'espectacle Manes de La Fura dels Baus).

3.Arriscar l'art 
Però, junt amb el risc vital, al circ contemporani hi conviu una altra mena de risc. Aquesta tendència
circense ha significat, a més d'una transformació ètica i estètica, un canvi profund en l'orientació de
l'artista, que de ser intèrpret dels seus números ha passat a ser el creador i l'intèrpret dels seus
espectacles. Així doncs, aquest artista arrisca la vida però s'enfronta també a aquell altre risc, inherent a
tot procés creatiu, de llançar-se metafòricament al buit buscant alguna cosa que tan sols ell intueix o
s'imagina.

El 1993, un grup d'artistes formats a les escoles de Jean Palacy, Châlons-en-Champagne i Annie
Fratellini van muntar la companyia Les Arts Sauts amb la intenció de desenvolupar les possibilitats
expressives del trapezi més enllà dels 8-10 minuts que duren els números de circ clàssic. Quan el 1997
van inaugurar el festival Trapezi de Reus amb el seu primer espectacle, vaig comentar en aquest diari:
"Tècnicament el nivell és molt bo, per bé que els volants presenten certes dificultats en les tornades a la
banquina. Però l'exhibició no és precisament l'objectiu principal d'aquesta tropa, que reinventa la
mitologia del trapezi i n'utilitza la tècnica només per servir i potenciar el sentit cerimonial d'un espectacle
amb moments d'implícit contingut místic", alhora que destacava "una amplíssima combinatòria
d'acrobàcies aèries que simultaneja la bellesa de les figures al trapezi fix amb l'energia dels cossos
travessant el buit". El 1998, Les Arts Sauts construïen un segon espectacle (Kayassine) tot investigant
en l'alçada, la ingravidesa i l'espai buit. Estrenat el 2003, aquest Ola Kala que ara els ha dut a Barcelona
representa la tercera etapa evolutiva del grup. La carpa inflable acull (m'estimo més parlar en present)
una prodigiosa estructura aèria en què s'encabeixen 5 músics i 15 trapezistes mentre, arran de terra, el
públic s'estalvia el torticoli instal·lat en còmodes gandules. A Ola Kala es continuen delimitant amb molta
precisió les fronteres entre el circ clàssic i el circ contemporani perquè és la brillant posada en escena
d'uns exercicis que, sense acariciar ni de lluny la idea del quàdruple mortal (les màximes proeses es
mouen en la gamma dels dobles), aconsegueixen en canvi provocar una gran comunió entre artistes i
públic. La màgica, magnífica presentació de l'espai escènic dóna pas a una magnètica i incessant
coreografia aèria en què Les Arts Sauts demostren haver fagocitat tant les tècniques clàssiques com les
innovacions que coreans i canadencs han aportat a les acrobàcies aèries en els últims vint anys. Salts
amb elàstics, cordes i ponts de mico; desplaçaments i caigudes en vertical; l'alternança dels trapezis
simple, doble i volant; l'ús de portadors a peu dret i als quadrants fix i en balanç, i un sens fi de vols en
línia, encreuats i en angle es van acumulant a la retina i a l'esperit del públic fins a provocar-li una
inesborrable il·lusió d'ingravidesa.
L'aportació artística feta per Les Arts Sauts els converteix en un paradigma del circ contemporani i,
alhora, els situa al costat de trapezistes clau en la història del circ de tots els temps com Jules Leotard,
H.R. Washington, els Codona, els Gaonas o els Zemganno.
El circ contemporani ha comportat la relativització del risc com a element intrínsec de l'espectacle i el
trencament amb l'eslògan 'encara més difícil!'
L'aportació artística de Les Arts Sauts els converteix en un paradigma del circ contemporani i, alhora,
els situa al costat de trapezistes clau en la història del circ de tots els temps

Fabrice Champion en ple vol a les mans del portador (1994).
Giles Henri Polge
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