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La rudesa del que és autèntic

Jordi Jané

Companyia acrobàtica de Tianjin. Números basats en: acrobàcia, equilibri, contorsionisme, malabars i antipodisme.
Festival Temporada Alta. Girona, Teatre de Sant Domènec. 8 de desembre.

Enguany, l'eclecticisme que caracteritza el Festival Temporada Alta s'ha perllongat amb dues propostes
circenses diferents i complementàries, totes dues de molt bona qualitat. En efecte, si l'espectacle del
Circ Cric (AVUI, 13 de novembre) fa passar la tradició europea per l'alambí català contemporani,
aquesta exhibició de 16 artistes xinesos de Tianjin representa el sempre necessari contrast entre
civilitzacions (perquè el circ, i d'aquí la seva permanència al llarg dels segles, és una de les expressions
que defineixen més precisament una civilització). És justament pel contrast de referents que aquest
espectacle pot produir certs desajustos en la percepció emocional de l'espectador occidental,
contaminat en la mesura que li és molt fàcil confondre el contingut del missatge amb el vestit del
missatger. Com ja va passar amb Asiana (2001) i Zensation (2002), com previsiblement passarà amb
Yin Yang (Alacant, 16 de desembre a 9 de gener) i com, anteriorment, ja havia passat amb alguns dels
números soviètics presentats al Festival de Montecarlo a la dècada dels 80, l'estètica i els tempos amb
què estan servides les diferents habilitats circenses en aquest espectacle no sempre coincideixen amb
l'estètica i els tempos habituals en el circ occidental. Coreografies que aquí poden semblar carrinclones
no ho són gens si atenem a la tradició xinesa i, d'altra banda, convé també valorar l'esforç de
descodificació general que ells fan per adaptar-se a la nostra sensibilitat. Si a tot això hi afegim un espai
escènic esquifit respecte a l'aire que els números reclamen, un so enllaunat que els crítics musicals més
benvolents qualificarien d'infecte i una il·luminació pròpia d'una nit de guerra al Museu del Prado,
haurem de concloure que els aplaudiments arrencats per aquests artistes són molt més que merescuts.
I que aquest llarg preàmbul serveixi per realçar encara més l'excel·lència de números com el del
monociclista i malabarista, el de la contorsionista amb canelobres (extraordinari per tècnica, forma
física, fíling i posada en escena), el de plats (d'una atmosfera senzilla i profunda), el d'equilibris sobre
pagoda de cadires i, en general, per constatar l'altíssim nivell acrobàtic immanent en tots els moments
de l'espectacle. Un espectacle auster, potser més tècnic que sensible, però molt més pròxim i autèntic
que algunes fórmules comercials tipus Soleil.
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