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Jordi Jané Cal harmonitzar criteris científics, artístics i
empresarials per tal de regular eficaçment
l’exhibició d’animals als circs

Toros, animals i bestieses

P
er fesomia, vestuari i
fins i tot per concepte,
els dos corredors de la
fotografia podrien per-
fectament ser dos to-

reros, el Manolete i el Paquirri
d’avui. Al capdavall, torero i cor-
redor de motos o cotxes tenen en
comú el sentit de l’autoafirmació:
l’un mata el toro i l’altre s’alia amb
la màquina, però tots dos inten-
ten demostrar la preponderància
de l’ésser humà sobre la resta de
la creació. La transposició meta-
fòrica animal-màquina també
s’ha donat en el circ: el 1984, el
circ Archaos de Pierrot Bidon pre-
sentava números amb diversos
ginys mecànics en una versió con-
temporània del tradicional ensi-
nistrament d’animals.

Vaig tenir la sort de conèixer bé
l’historiador circense Josep Vi-
nyes (1904-1995, germà del dra-
maturg Ramon Vinyes, el sabio
catalán que García Márquez cita
a Cien años de soledad). Josep Vi-
nyes em va fer descobrir els lli-
gams ancestrals dels castellers
amb l’espectacle circense. Castells
i circ són, en efecte, activitats hu-
manes que combinen joc, esforç,
risc i bellesa efímera. Paral·lela-
ment, Vinyes sostenia amb vehe-
mència que, pels ingredients de
risc, desafiament i bellesa (sic),
l’espectacle taurí és gairebé circ.

La proximitat entre circ i cas-
tells em sembla clara (l’etnògraf
Bienve Moya, el fotògraf Gilles-
Henri Polge i jo mateix ho hem
expressat en uns quants articles
i conferències). Els castells són
força, equilibri, valor i seny, i, se-
gons Sebastià Gasch, el circ és
força, equilibri, valor i destresa.
Ara bé: la proximitat entre toros
i circ ja no m’ho sembla tant, de
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clara. És cert que, molt abans que
s’inventés l’espectacle circense,
els antics cretencs feien exercicis
acrobàtics usant un toro com a
trampolí i plataforma: l’atleta des-
afiava l’animal, corrien l’un cap a
l’altre, l’home agafava el brau per
les banyes, s’hi impulsava per en-
filar-s’hi al llom, on feia tantes fi-
gures acrobàtiques com podia, i
després anava a parar a les mans
d’un atleta receptor o bé directa-
ment a terra. Hi ha elements co-
muns entre aquests jocs cretencs

i alguns exercicis circenses com el
trapezi, el funambulisme o els nú-
meros amb feres: desafiament,
força, valor, gust pel risc, etc. Però
vull incidir en un altre, d’element
comú: ni en el format de circ creat
per Astley al segle XVIII ni en els
arriscats exercicis de l’antiga
Creta s’atempta contra la vida de
cap animal, només es posa en risc
la vida humana. Tant els antics
cretencs com els domadors de
circ s’arrisquen només ells: per la
concepció mateixa dels respec-

tius exercicis, els animals en sur-
ten sempre indemnes. Aquells in-
cruents jocs cretencs (que tenen
encara avui una reminiscència a
Portugal) són ben lluny de la fies-
ta nacional dels espanyols, en què
l’inevitable punt final és la mort
del toro. Aquesta constatació ele-
mental, més un llarg seguit de
matisos de caire dramatúrgic
entre circ i cursa de braus, m’ha-
vien procurat moltes hores de
sana discussió amb el meu admi-
rat Josep Vinyes.

Enquestes
europees: el 50%
de la població està
a favor del circ amb
animals i el 50%
hi està en contra

Volt de pista

Els animals al circ
@ Arran del pla integral de circ
que el conseller Tresserras va pre-
sentar el 30 de març, alguna asso-
ciació de defensa dels animals ha
comunicat al departament de Cul-
tura la seva preocupació sobre les
intencions d’aquest pla respecte al
circ amb espècimens no humans.

Ja fa anys que a Europa es debat
sobre aquest tema. Enquestes
fetes en diferents països indiquen
una forta divisió social: 50% a favor
del circ amb animals i 50% en con-
tra. Des que es va fundar el 2002,
l’ECA (European Circus Associati-
on) dialoga amb el Parlament Eu-
ropeu per arribar a acords de con-
sens pel que fa a tinença, transport
i exhibició d’animals als circs.

Aquí, la poc meditada decisió del
consistori barceloní de prohibir-ne
d’un dia per l’altre l’exhibició (de-
cisió secundada per alguns muni-
cipis catalans amb la mateixa pre-
cipitació, manca d’arguments ci-
entífics i nul·la previsió de
conseqüències), obliga a recordar
als poders públics que el blanc i
negre només és possible en l’art fo-
togràfic (que bo i així sempre conté
milers de matisos de gris). Perme-
tin-me algunes preguntes: per què
a Barcelona es pot exhibir una
serp en una desfilada de modes
(portada de l’AVUI del 17.1.07) i
en canvi es prohibeix al faquir Kir-
man fer exactament el mateix en
els seus espectacles? Per què els

elefants, que a l’Índia són animals
alhora domèstics i circenses, no
poden treballar als circs instal·lats
a Barcelona en no ser considerats
domèstics per la nostra cultura?
Quenohavíemquedatquantotallò
del Fòrum que Barcelona ja era
transcultural?Queperventurasón
domèstics, els dofins que treballen
al Zoo de Barcelona fent caixa per
a l’Ajuntament?Sisplau,siguemse-
riosos: posem totes les cartes de
cara enlaire sobre la taula i enge-
guem negociacions entre totes les
parts afectades, amb experts sol-
vents i sense extremismes estèrils.
Legislar per decret o sota pressions
és, només, pura demagògia. O sim-
ple dictadura.Fresc de la tauromàquia (Creta, 1500 aC) ■ MUSEU ARQUEOLÒGIC D’HERÀKLEION




