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Un circ autènticament gasquià

Cirque Tsigane d'Alexandre Romanès

Jordi Jané

Cirque Tsigane d'Alexandre Romanès. Números d'equilibri, trapezi, 'hula-hoop', malabarisme, funambulisme i
acrobàcia al quadrant i a les cingles. Fòrum de les Cultures, 30 de juliol.

Sebastià Gasch va deixar escrit que el circ és l'imperi de la veritat perquè tot s'hi esdevé sense artifici.
Alhora, no es va estar mai d'elogiar els petits circs nòmades, en els quals trobava "el perfum de
l'aventura", "el miracle de la voluntat humana" i "la veritable grandesa del circ". L'eminent crític hauria
gaudit a fons amb el Cirque Romanès, perquè tot hi respira nomadisme i autenticitat. Una autenticitat
que, com totes, és feta d'encerts i contradiccions i que no és sinó el resultat de la molt personal relació
d'Alexandre Romanès amb la vida i amb el circ. Fill del domador Firmin Bouglione (un dels quatre
germans d'origen piemontès propietaris del parisenc Cirque d'Hiver), Alexandre Romanès va néixer el
1951 a París amb el nom de Joseph. Ara fa broma fent veure que fica el cap a la gola d'una cabra, però
a 19 anys era tan bo domant lleons que, si passava davant de les gàbies sense dir-los res, els lleons
ploraven. Al seu llibre Un peuple de promeneurs, proclama el seu profund orgull gitano i revela que el
circ no li agrada i que cada cop s'entén menys amb la gent i més amb els infants, les gaseles i els llops.
Devia tenir 20 anys quan va deixar el circ familiar per guanyar-se la vida al carrer fent ara cistells de
vímet ara el número d'escala lliure amb què havia començat a 10 anys. Va viure amb la poeta Lydie
Dattas i va ser molt amic de Jean Genêt, amb qui va preparar un espectacle de circ que no es va
estrenar perquè Alexandre va preferir anar-se'n a fer cistells a les ribes del Loira. El 1994 va conèixer la
cantant romanesa Délia Moldovan i avui comparteixen uns quants fills i l'aventura d'aquest circ fora de
sèrie. Més que un espectacle, els Romanès ofereixen una festa familiar en què la música balcànica no
para ni un instant i en què els artistes entren a l'estora i en surten amb l'harmonia i la cadència dels
balladors de capoeira. Acordió, violí, clarinet, címbals i verra són la base energètica perquè la veu
ancestral de Délia li surti directament del fetge per donar ales als artistes. Tot respira una senzilla
grandesa: la canalla Romanès tombarelleja davant del públic abans d'adormir-se en braços de la mare;
una gasela contorsionista fa equilibris o s'enfila al trapezi; la noia dels cèrcols insinua la dansa del
ventre i els malabaristes s'acceleren esperonats per la música; l'acròbata a les cingles es retalla a mig
aire i, mentre es munta el cable on ballarà el funambulista, la família avança en suau onada cap al
públic i s'esdevé el miracle de la comunicació i la complicitat. Un dels moments més emotius arriba amb
el número de quadrant, en què la cançó amb què Délia embolcalla la parella d'acròbates n'amara els
moviments en una coreografia de colpidora delicadesa. L'únic elogi que Alexandre Romanès recorda
amb afecte l'hauria pogut pronunciar el mateix Gasch: "El vostre espectacle encoratja". Sí: aquest circ
no és un producte ni comercial ni cultural, sinó la conseqüència lògica i natural d'una manera de viure.
Vagin-hi. Segur que entendran per què Yehudi Menuhin els va dir: "Pensaré en vosaltres fins al meu
últim dia".
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