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Artistes i clowns

Xavier Barral i Altet

Fins al 31 de maig es pot veure a París, al Grand Palais, una exposició de gran envergadura sobre la
relació entre els artistes i el circ, la gran cercavila, la gran il·lusió. Sota la direcció de Pierre Théberge i
Jean Clair, aquesta exposició anirà del juny al setembre al Museu de Belles Arts del Canadà a Ottawa.
És un immens projecte que reuneix una gran quantitat d'obres d'art dels principals artistes dels segles
XIX i XX amb els millors noms de la història de l'art, de Picasso a Bruce Nauman, de Toulouse-Lautrec a
Fernand Léger i Diane Arbus. No recordo haver vist mai un nombre tan gran de celebritats de l'art
reunides en la comuna observació del món de la il·lusió i de l'espectacle amb un catàleg fet d'assajos i
d'escrits que acompanya aquesta valent exposició que servirà de model i de reflexió. Jo he triat aquí,
perquè no es pot mostrar tot, una fotografia del gran August Sander (1876-1964), el fotògraf alemany
que va transformar la fotografia i que també es va dedicar a explotar les tipologies humanes i
professionals del segle XX, en aquest cas a través del circ, i de Picasso, que sobre aquest tema domina
l'exposició amb diverses obres, d'entre les quals he volgut deixar-me seduir per aquest Acròbata del
1930.

Partint de Picasso, Jean Clair ha sabut organitzar una exposició que sembla una veritable història de
l'art, partint de Tiepolo i Goya i arribant als artistes més contemporanis que en vídeo, fotografia i altres
tècniques artístiques continuen utilitzant el circ a través del clown per reflectir les seves mateixes
angoixes, les dobles personalitats i les acrobàcies quotidianes. El circ és el triomf personal de qualsevol
artista sobre la banalitat i el domini de l'instant per transformar-lo en immortalitat. Per això la fotografia
també ha dedicat tanta atenció al circ i sobre aquest punt l'exposició ha sabut equilibrar allò que en el
circ ha servit als artistes, el pas de la il·lusió a la veritat. Però si l'art és grandesa i bellesa, el gest
il·lusori, excessiu, còmic i desencaixat del pulcinella de Giandomenico Tiepolo a la Venècia en declivi és
el símbol del nou món, aquell que a la Itàlia del nord de finals del XVIII començava a desfilar de ciutat en
ciutat anunciant il·lusió, exotisme i esperança. Els pintors no només s'han interessat per les expressions
i els gestos sinó també per la quotidianitat del circ i per l'espiritualitat de les personalitats. Qualsevol
cercavila és paròdia i la paròdia porta a la il·lusió i al somni. El clown és el poeta en acció, és com un
resum de la iconografia occidental des de l'Edat Mitjana fins als nostres dies. Per això els escriptors
s'han interessat també tant pel món desfigurat del clown, per tots aquests pallassos enfarinats que
saben fer riure i plorar amb una humanitat extrema. Però és sobretot l'artista que s'ha reflectit ell mateix
en la imatge del clown i de manera més general del circ, l'únic espectacle que porta a riure d'un mateix i
a interrogar-se sistemàticament sobre la vida, la marginalitat, el nomadisme i l'aspecte efímer dels béns
posseïts. Més enllà d'això l'artista ha buscat també seducció i inspiració en l'aparent desordre caòtic del
món de la fira, del nomadisme, dels animals i de la carpa. Allà on hi ha desordre aparent, l'artista ha
sabut veure-hi ordre real, i en una humanitat que sempre sembla en camí de descomposició, l'univers
de monstres i de meravelles del circ és potser el més indicat per transformar la lletjor en bellesa,
l'univers dels excessos en vida quotidiana.

El vol i l'aire, l'exercici aeri i l'instant entre la vida i la mort amb què l'equilibrista, el fonambulista, el
trapezista juga cada dia una lluita personal per esdevenir orangutan o ocell és també font d'inspiració
des de Goya, que el 1824-28 ens va deixar aquella bruixa volant sobre una corda, fins a l'americà
George Segal (1924-2000), que ha plasmat en dues de les seves estàtues de guix els acròbates volant
el 1988. Queda, però, aquella reflexió transversal que Picasso va portar a la màxima expressió, però
que tants altres artistes han sabut representar i han volgut immortalitzar: la figura de l'arlequí. Picasso
es va fer ell mateix arlequí, buscant aquesta imatge del missatger dels inferns, d'aquell que està entre
dos mons, el dels morts i el dels vius, l'home salvatge i estrany, però també el boig vestit de festa, el
potent inspirador de les nits de circ i del món dels excèntrics, dels homes voladors i de les bèsties
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ferotges ensinistrades. Tot això ens ho mostra l'exposició de París i molt més, ja que la reflexió artística
sobre el circ no s'atura aquí, no s'acaba amb un catàleg de més de 400 pàgines.

Si en parlo ara, és perquè aquest cap de setmana, del 12 al 16 de maig, s'ha celebrat a Reus la 8a Fira
del Circ de Catalunya, que es continuarà el cap de setmana que ve a Vilanova, i també aquest any a
l'Hospitalet de l'Infant.

La manifestació de Reus també és tot el que l'exposició de París ens mostra en aquella barreja de vida
al carrer i de gran espectacle al teatre, de quotidianitat i d'obra mestra de l'art.

Una exposició col·lectiva, modesta però interessant, presenta al Centre de Lectura de Reus una sèrie de
pintures d'Eva Arrizabalaga, obres del col·lectiu Circ de Paper i escultures de Joan Miró. Tot això i
moltes coses més ho fa possible l'Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus amb diversos patrocinis i la
Fira Trapezi esdevé cada any més el lloc de trobada del món del circ i de la creació artística al voltant
d'aquest espectacle. Com que aquest any, i cada vegada més, domina el circ francès, les companyies
franceses que demostren la força de la creació en el país veí i, sobretot, el resultat de l'ajuda oficial
donada al circ des de fa anys pel ministeri de Cultura francès -desitjaríem que a Catalunya les nostres
institucions s'hi inspiressin-, vull destacar, ja que el lloc de què disposo és limitat, una actuació que m'ha
semblat la que millor lliga l'art en el sentit de plasticitat efímera, la creació delicada d'un guió i d'una
música amb l'escenografia adequada. Los Excéntricos, amb el seu espectacle Música maestro, burlesc i
visual, poètic i senzill, van omplir el Teatre Fortuny de Reus sabent mostrar com tres personatges
despentinats, dos homes i una dona, són capaços de matisar les fronteres, de suprimir les diferències
sense renunciar a un mínim grau de catalanitat necessària. També la qualitat és necessària perquè el
circ no sigui només aquell espectacle de poble improvisat, sense mitjans, que tan mal li ha fet a l'inici de
la segona meitat del segle XX, però que per sort, gràcies a iniciatives com el Trapezi de Reus, o, en el
camp artístic, tan universals com la de París, redreça un rumb necessari perquè el circ no sigui només
l'art de la marginació sinó un capítol complet de la història de l'art i de la creació; un esforç que no es
rumunta només al segle XVIII, sinó que passa per l'Edat Mitjana i troba les seves inspiracions en
l'antiguitat clàssica. Sempre hi ha hagut espectacle de carrer, divertiment emmascarat que darrere la
façana de la improvisació ha sabut amagar una preparació, una tècnica i una tradició que els artistes
han volgut sempre immortalitzar transformant l'instant en eternitat.

El circ és una escena per a l'expressió creativa dels artistes i el clown és una metàfora de la condició de
l'artista modern.

El món del circ és un món possible, un món d'il·lusió i d'espectacle que pot ser viscut, que pot integrar-
se en la realitat quotidiana de les persones.

Artistes de circ (1926-1932), d´August Sander.
August Sander
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