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Família

L’espectacle més gran
Benvinguts a la carpa dels somnis!

PALOMA ARENÓS
FOTO: CIRC CRIC

“S
igueu benvin-
guts i benvin-
gudes al món de
les emocions!

Entreu en un lloc molt
especial on allò del més
difícil encara pren més
sentit que mai pels com-
plexos temps econòmics
que toca viure i els equili-
bris constants dels artis-
tes. Obriu la carpa i dei-
xeu-vos seduir per
l’encant del circ”. Aquesta
podria ser la benvinguda
d’un presentador d’una
proposta cultural en viu
que, tot i aglutinar dife-
rents arts escèniques i
milers d’anys de tradició,
té a sobre l’etiqueta de
cutre i decadent per culpa
de propostes de baixa qua-
litat que omplen els anun-
cis promocionals de pira-
nyes gegants i superherois
en hores baixes.

En una banda de la
corda s’aposta per la quali-
tat, la sorpresa i la creativi-
tat d’espectacles com els
del degà català Circ Raluy,

el màgic Circ Cric i el Fes-
tival Internacional de Circ
de Figueres, únic a Catalu-
nya. I en l’altra, hi ha
l’intrusisme, en què es
barreja un poti-poti de
pseudoartistes amb
reclams televisius. Ho
explica el fundador i codi-
rector del Circ Cric,
Jaume Mateu (Tortell Pol-
trona): “El problema
arrenca perquè el fran-
quisme va acabar amb
totes les arts escèniques.
Després el circ no va saber
fer la seva reconversió i, a
més, va arribar una allau
de circs d’arreu de dubtosa
qualitat. Com que a l’estat
espanyol no hi havia cap
regulació, tot es diu circ.
Encara ara –continua– no
s’exigeixen una sèrie de
requisits per fer circ, hi ha
empresaris que fan el
mateix des dels anys 60 i
hem de conviure amb molt
d’intrusisme”, lamenta.

El circ també
s’enfronta a la competèn-
cia de l’oci digital i les
noves tecnologies.
L’expert en circ Genís

mateixa línia també es
poden considerar els èxits
dels espectacles arreu del
món del Cirque du Soleil
–al qual recentment s’ha
incorporat la pallassa
catalana Pepa Plana– i el
Circ Raluy, que ara està de
gira a l’illa de la Reunió.
“Vam ser el primer circ
que havia trepitjat aques-
tes terres fa unes dècades i
va ser molt impressio-
nant. Ara hi venim cada
any i ens continuen
rebent molt bé. L’especta-
cle, sovint, són més els
nens espectadors, amb
aquell somriure ampli i
blanc, ple d’il·lusió, que a
la pista. És un públic molt
més entregat que l’occi-
dental”, explica en una
entrevista telefònica Lluís
Raluy, Lluïset, codirector
amb el seu germà Carlos.
Pel clown el Raluy té un
segell de marca: “És un
circ que ha mantingut la
tradició, en què l’artista
treballa sota el seu propi
nom i no forma part d’un
muntatge global en què es
dilueix”.

En un entorn verd
El Circ Cric, instal·lat de
manera fixa a Sant Esteve
de Palautordera, al parc
del Montseny, des del
1995, acull un centre de
recerca de les arts escèni-
ques. Per les seves ins-
tal·lacions hi passen cada
any més de 15.000 esco-
lars que aprenen i gaudei-
xen del món del circ. Des
de l’abril ha celebrat el
Festival al Montseny –que
tot just acaba demà– i ha
aconseguit aplegar artis-
tes d’arreu de l’Estat i de
França. Poltrona i la
senyoreta Titat –la seva
dona, Montserrat Trias–
han presentat Els racons
de la memòria, un espec-
tacle trepidant carregat
dels millors esquetxos
que han fet història.
Demà diumenge a les
11.30 h es representa al
Circ Cric i del 4 al 15 de
juliol també es podrà
veure a la Carpa Font
Màgica de Montjuïc
durant el Festival Grec de
Barcelona. Per aquest
clown pacifista, “el circ és
el repte i la lluita dels
éssers humans contra el
sentit comú, com són les
lleis físiques. Tots els

La tradició de portar les criatures al circ segueix vigent, tot i que els espectadors són
molt més selectius davant de tanta oferta d’oci i els espectacles han evolucionat

Matabosch, que va dirigir
el Festival Internacional
de Pallassos de Cornellà
durant deu anys, ha creat
el Festival d’Albacete i
dirigeix el Festival Inter-
nacional de Circ de Figue-
res, i aporta arguments
per a la mala imatge que,
sovint, estigmatitza el
sector. “La poca qualitat
oferta en la major part
d’espectacles de circ de les
últimes dècades ha gene-
rat un cert descrèdit. No
és fàcil, avui, recuperar el
públic general, no tan sols
l’infantil”. “Quan el circ es
proposa des dels màxims
paràmetres artístics i tèc-
nics del moment esdevé
l’espectacle intergenera-
cional per excel·lència.
L’adult, més que el nen,
valora l’estètica, el risc i
les llargues hores d’entre-
nament que exigeix una
atracció de primer nivell.
Amb tot, però, vull pensar
que davant de l’oci digital,
el circ té un gran futur
perquè és l’espectacle de
la veritat, del risc real, de
la proximitat i la interlo-

cució amb l’artista de la
pista”, raona Matabosch.

Un circ reinventat
En l’última dècada el circ
s’ha hagut de reinventar
per adaptar-se a les
demandes d’un públic que
ja gairebé no se sorprèn
per res. Matabosch
afirma: “Els maridatges
amb el teatre i la dansa
han enriquit el circ, com
als seixanta ho va fer el
music-hall. Ara bé, el circ
té les seves pròpies claus,
normes i especificitats
com a art escènica histò-
rica i amb personalitat
pròpia. Per desgràcia,
massa sovint els matrimo-
nis amb altres arts han
estat mers maquillatges
d’un circ mediocre”,
adverteix. Però, “quan es
proposen grans atraccions
i se saben comunicar com
a tals el públic respon: així
va passar amb Euro-
clowns (1998-2008) i així
ha succeït a Figueres, on
en tan sols quatre jorna-
des hi van passar més de
14.000 espectadors”. En la

“El circ no va
saber fer la seva
reconversió
acabat el
franquisme”, diu
Tortell Poltrona

“El circ és
l’espectacle de
la veritat, del
risc real i la
proximitat”, diu
Genís Matabosch

DETALLS. Triomfa el circ
treballat en l’aspecte
artístic i tècnic.
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Separats amb nens, uniu-vos!

Una manera antiga de separar-se

Què vaig fer malament la primera vegada
que em vaig separar? No res. No penso pas
declarar en contra meva. Més que fer, vaig

deixar de fer. Per exemple, no vaig fer cap es-
forç per aconseguir la custòdia compartida.
D’això fa disset anys, i encara hi havia la idea
perversa que qui prenia la iniciativa de la sepa-
ració se n’anava de casa amb les maletes i poca
cosa més.

Aleshores la gent encara buscava culpables,
i els que rebien aquest veredicte se’n sentien
realment, de manera que eren incapaços de par-
lar i negociar en condicions d’igualtat amb la
seva parella. No és estrany que els fills dels que
se separaven en aquestes condicions, l’un en el
paper de víctima i l’altre en el de bandarra, es
consideressin pràcticament abandonats. En el
meu cas vaig condemnar els meus fills, i a mi
mateix, a veure’ls un cop a la setmana, i sem-
pre d’una manera estranya, ben poc natural.
Organitzava uns sopars a casa meva en l’intent
impossible de simular, per unes hores, alguna
cosa semblant a l’ambient familiar.

Però ocupar-se dels fills no és això. És com-
partir espais, feines domèstiques i sentiments,
fer-se nosa i fer-se riure, enfadar-se i reconci-
liar-se, estudiar o veure la tele junts, ocupar-se

dels malsons, les baralles escolars, els polls i els
constipats, i parlar de la vida i del món.

Encara hi ha sentiment de culpa
La qüestió és que encara ara hi ha parelles que
se separen d’aquesta manera antiga i trista, i
encara hi ha gent que parla d’un que se’n va i
l’altra que es queda, com si hi hagués algun lloc
on quedar-se quan la parella ja s’ha trencat. Pe-
rò deixant de banda els maltractadors i les per-
sones decididament dolentes i malvades, que
també n’hi ha, la immensa majoria dels sepa-
rats no són culpables de res més que d’haver
perdut l’entusiasme, que és una cosa semblant
a perdre la fe, que com tothom sap és un do de
Déu que és té o no és té, i els que l’hem perdu-
da no en tenim cap culpa.

La culpa, més filla dels prejudicis i les cre-
ences que no pas de la raó, no fa més que em-
pitjorar les coses. Les separacions poden ser
complicades per als nens, però si no hi ha cul-
pables ni víctimes, ni abandonats
ni irresponsables, els nens hi per-
den ben poc. Perquè continuen te-
nint pares.

David Cirici

David Cirici és escriptor

del món
Somnis de circ
a Figueres
e
El Museu del Joguet de
Figueres acull la mostra
Somnis de circ. Del món
del circ al món del joc, del
15 de juliol al 2 de setem-
bre. Amb aquesta exposi-
ció el museu vol reviure
les grans emocions i la
fascinació que s’experi-
menta “quan de petits
assistíem captivats als
espectacles de circ”. S’hi
exhibeixen jocs i joguets
de la reserva del museu
que tenen relació amb el
món de la carpa. Entre
d’altres, un retallable del
1920 fet a Barcelona i un
pallasso de llauna del
Japó del 1950, a més de
joguines d’Alemanya i
Holanda.

exercicis estan relacio-
nats amb l’equilibri, la
gravetat, la força centrí-
fuga, els vectors... A més,
hi ha els pallassos, que ens
dediquem al món de les
emocions. Encara hi ha
molts pares que busquen
aquest factor sorpresa i
emocionant del directe”.
I quins valors transmet el
circ als nens? Poltrona ho
té clar: “La cultura de
l’esforç, el treball en equip,
la superació i, en el nostre
cas, també parlem de la
sostenibilitat del projecte,
perquè som dins d’un parc
que és reserva de la bios-
fera”. Matabosch afegeix
que “el circ és el para-
digma de la generositat: el
que més estimem –la
vida– es posa en joc per
atendre el que és més
banal i fútil: uns breus ins-
tants d’oci”. e


