
AVUI40 DISSABTE, 20 DE GENER DEL 2007Cultura i Espectacles

Entrevista: Gilles Ste-Croix Director artístic del Cirque du Soleil, que torna a
Barcelona el 22 de febrer amb l’espectacle ‘Alegría’ nou anys després de presentar-lo

Gilles Ste-Croix, director artístic del Cirque du Soleil ■ MIQUEL ANGLARILL

“Elcircésculturainoespot
deixaramercèdellliuremercat”
Jordi Jané
BARCELONA

Cofundador de la companyia,
aquest quebequès de 57 anys que
de jove havia estat hippie i activis-
ta contracultural a més de viure en
comunes, és el director artístic de
produccions com Nouvelle Expéri-
ence, Saltimbanco, Alegría, Mys-
tère, Quidam, La Nouba, O, Drali-
on, Fascinationo Pomp,Duck and
Circumstance. L’any 2000 deixa el
Soleil per muntar un espectacle
eqüestre pel seu compte i hi torna
el 2002 com a cap de creació i des-
envolupament de nous projectes.
Actual vicepresident per als con-
tinguts creatius, és un home senzill
i afable que tracta amb gran res-
pecte totes les concepcions de circ.

Vostès fan circ clàssic o contempo-
rani?
No tinc una resposta clara. Dra-
matúrgicament estructurem els
espectacles seguint la fórmula tra-
dicional de successió de números,
però cada espectacle nostre és di-
ferent perquè som pluridisciplina-
ris. Alegría, per exemple, té molts
ingredients del music-hall. No
som contemporanis, més aviat
som postclàssics. Els nostres refe-
rents són circs tradicionals de
qualitat com el Knie suís o el
Togni italià. No treballem amb
animals perquè vam començar
així i hem seguit en aquesta línia,
no pas per consideracions morals.

Quin és l’espai ideal per al circ?
Preferim treballar en carpa, per-
què la carpa contextualitza i pre-
disposa a veure circ molt més que
qualsevol altre lloc. La pista és

l’espai escènic que permet una
comunicació més directa i pro-
funda entre públic i artistes.

Què els separa de propostes cir-
censes com les d’Archaos, Gosh,
Circo da Madrugada o Circus Oz?
Hi ha diferències estètiques (o
d’esperit, si vol), però hi compar-
tim la dèria per la qualitat.

Un dia que collia pomes va desco-
brir que si en comptes d’una escala
feia servir xanques en collia més i
es cansava menys. Una troballa
crucial per al seu futur?
I tant! L’anècdota em va fer con-
nectar amb Peter Schumann, el
director dels Bread & Puppet,
que feien espectacles de carrer
amb xanques. Em va proposar fer
de xanquer interpretant el Plane-
ta Júpiter. A més d’inocular-me el
verí del teatre, Schumann em va
citar Lao Tse: “Qui és capaç de ca-
minar amb xanques és com una
grua blanca, capaç d’envolar-se
cap a les illes dels immortals”.
Vaig decidir que jo també volia fer
teatre de carrer i, amb Guy Caron
i Guy Laliberté, entre d’altres, el
1980 vam fundar Les Échassiers
de Baie-Saint-Paul, que el 1984 es
transformava en Le Cirque du
Soleil.

¿L’esperit fundacional de Les
Échassiers i l’estatus actual d’una
multinacional com el Soleil no són
contradictoris?
Les Échassiers fèiem espectacles
finançats per espònsors privats.
Al principi (ara no ens cal) també
ens va ajudar el departament de
Cultura del nostre govern. I conti-
nuem amb el mateix sistema:

creem el producte i busquem es-
pònsors que ens el financin.

Creu que els governs han d’ajudar
econòmicament el circ?
El circ és cultura, i tothom hauria
de saber que la cultura no és ren-
dible. Tot govern té l’obligació de
donar suport a la seva cultura, no
la pot deixar a mercè del lliure
mercat.

¿En quina mesura el Soleil es va
inspirar en el nouveu cirque fran-
cès, nascut una dècada abans?
El circ contemporani és un in-
vent d’Annie Fratellini, de qui
tots som deutors: nosaltres, el
Roncalli, el Gosh, el Big Apple Cir-
cus... Tots.

Se’ls critica que anul·lin la perso-
nalitat de l’artista en pro de l’estè-
tica dels seus espectacles...
Jo he viatjat molts anys arreu del
món fent de caçatalents. Bus-
quem l’artista adequat per a cada
espectacle i adaptem el seu nú-
mero a la nostra estètica. És una
relació lliure i de responsabilitats
compartides. Tot va en funció del
leitmotiv de l’espectacle: artistes,
posada en escena, maquinària,
llums, vestuari... Tot.

¿Serà a Barcelona el 22 de febrer
en la segona presentació d’Alegría?
No, estaré assajant el pròxim es-
pectacle. No n’hi puc avançar el
títol, però li diré que va de pallas-
sos i que la posada en pista és
d’un gran renovador del gènere:
David Shiner, la gran estrella de
circs com Puits aux Images, Ron-
calli o Knie –i, és clar, del Soleil
(Nouvelle Expérience, 1990).

lacionar-se. Dos personatges
de grans possibilitats dramà-
tiques, perquè en una situa-
ció així tot és possible. El
contacte forçat, i les virtuts
del diàleg, acabaran per
transformar els antagonis-

abocada a imitar la compul-
sivitat televisiva i el febril
ritme cinematogràfic, trobar-
se davant d’una obra ben es-
crita, que explica una histò-
ria sense embolcalls de con-
fusió, et fa pensar en el bon
teatre d’altres temps. La co-
mèdia dramàtica de Jeff
Baron entafora en la caixa
escènica dos desconeguts
que no tenen cap ganes
d’haver de coincidir ni de re-

V
aig sortir del Romea
convençut que havia
vist una peça de mit-

jans segle passat feliçment
rescatada. M’equivocava.
L’escriptura és recent (1997) i
és l’estil que fa l’aparença
d’una altra època, però
també és el responsable que
la cosa funcioni sense estri-
dències. Acostumats als gar-
ranyics amb què sol vestir-se
la dramatúrgia actual, tan

Crítica* teatre

Una història ben contada

FrancescMassip

tes. Esclar que tot requereix
de dos intèrprets capaços de
capbussar l’audiència en la
fluida font de la versemblan-
ça. Sense escarafalls, Juan
José Otegui incorpora amb
inaudita naturalitat un vell
jueu tradicionalista que ha
convertit la seva casa en un
fortí inexpugnable, amb el
telèfon desconnectat i el cor-
reu sense obrir. Per això viu
com una intromissió insu-

portable la visita setmanal
que li fa un xicot jove que ha
estat condemnat a assistir-lo
després d’atropellar-lo en un
accident. Pere Ponce, en un
treball exquisit, minuciós i de
gran calat, s’enfunda en el
personatge i acaba reblanint
la recelosa aspror de l’ancià.
Els prejudicis més encastats i
el fanatisme més tossut
poden matisar-se i fins i tot
diluir-se amb el tracte i el

contacte, mèrits evidents
que alguns polítics recalci-
trants es neguen a practicar.
La direcció d’Echanove sap
potenciar els reptes actorals
que s’amaguen en la subtil
estructura de l’obra.

*
Visitando al Sr.Green, DE
JEFF BARON, DIRECCIÓ: JUAN
ECHANOVE. TEATRE ROMEA, 14
DE GENER

Trobar una obra
ben escrita fa
pensar en el teatre
d’altres temps


