
endemà del dia de Re-
is vaig decidir anar a
veure el Circ Cric ins-
tal·lat al passeig de la
Copa de Girona. En-

cara que ja l’havia vist en altres ocasions,
vaig arribar a la conclusió que el seu nou
espectacle era d’allò millor que havia
vist en l’escena teatral aquesta tempora-
da. Tortell Poltrona seguia fent els gags
de sempre, però de manera més magis-
tral. El micròfon del pallasso queia en el
moment en què parla, s’entortolligava
amb la seva jaqueta i no semblava que no
sabia com ho havia de fer per donar inici
a l’espectacle. Més tard es transformava
en domador de puces o en un equilibrista
capaç d’aguantar un munt de cadires no-
més amb la barbeta. Vaig tenir la sensa-
ció que Tortell Poltrona havia aconseguit
interioritzar la lliçó dels grans clowns

que arriben a la mestria del seu art a partir
de repeticions constants que els porten
cap a la depuració des de la senzillesa.
Mentre ell aconseguia transmetre la dis-
bauxa entranyable de l’August, al seu
costat Montse Tries assumia perfecta-
ment la funció del clown blanc, que gui-

L’
ava l’espectacle, introduïa petits mo-
ments de poesia i ens acompanyava per
un viatge fascinant en el qual els trape-
zistes mòbils, els malabaristes, la parella
d’acròbates ballarins o els funambulistes
de la barra fixa eren capaços de transcen-
dir tota la nostàlgia decadent del vell
circ. El nou espectacle del Circ Cric
apostava a més a més per la música en di-
recte, perfectament orquestrada per un
vell mestre provinent de l’anomenat rock
laietà, Victor Amman. En el seu especta-
cle, el Circ Cric es projectava cap al fu-
tur, demostrant-nos que sota un envelat
encara hi havia moltes coses per investi-
gar.

Confesso que feia temps que tenia ga-
nes d’escriure unes ratlles d’elogi al Circ
Cric i que en aquests moments estic obli-
gat a fer-ho des d’una certa ràbia. Un
e-mail rebut per uns vells amics m’expli-
ca que el Circ Cric ha hagut de suspendre
la seva gira per les comarques tarragoni-
nes per culpa d’un seguit de problemes
d’incompetència de l’administració. En
els diaris llegeixo que el nou conseller de
Cultura està d’acord a redactar una llei
del circ, però mentrestant Tortell Poltro-

na i Montse Tries hauran de plegar el seu
envelat. Per què un espai cultural com el
Circ Cric té problemes amb l’adminis-
tració catalana? Després de llegir les ba-
ralles contra els regidors de Via Pública
d’alguns ajuntaments o les mostres d’in-
comprensió de què han estat objecte per
part de certes regidories de Cultura, tinc

la sensació que, a vegades, en aquest país
no s’entén la cultura més enllà de l’apa-
rador. El circ no vesteix, només vestei-
xen els experiments revestits de cel·lofa-
na com el Cirque du Soleil. Sembla com
si l’únic circ que té dret a circular és el
que ha estat prèviament domesticat, el
que ha deixat la vida ambulant i s’ha ins-
tal·lat definitivament en els escenaris
teatrals i que no resulta molest per a la
via pública. És com si el circ encara fes
por, perquè al voltant dels envelats hi vi-
uen gent de mala vida, ambulants i roda-
mons que formen part de la cultura de les
fires. Potser per això alguns municipis ja
no deixen que els circs s’aixequin i altres
es dediquen a demonitzar les empreses
que porten animals. En una època en què
la cultura cada cop és més façana, en què
la gestió cultural ha servit per crear grans
infraestructures que moltes vegades no
saben com omplir-se, és trist que un fe-
nomen que funciona com el Circ Cric si-
gui marginat. Mentre el públic esgota les
entrades del Cirque du Soleil, molta gent
és incapaç de valorar les bones coses de
casa nostra. El Circ Cric és un luxe que
no ens podem deixar perdre.

El Circ Cric, un luxe per a la cultura
Els obstacles que alguns ajuntaments han posat als responsables del Circ Cric demostren que en aquest país només

funciona la cultura d’aparador i que el circ ja no vesteix

els miralls de la ficció | ÀNGEL QUINTANA. Professor a la UdG

Tortell Poltrona en plena actuació al Circ
Cric. / MANEL LLADÓ

l tecnòcrata opusdeista català Laureano López
Rodó, que va comanar l’expansió econòmica del
darrer franquisme, va establir una famosa equa-

ció entre renda per càpita i democràcia, segons la qual a
Espanya no hi podria haver democràcia fins que no s’as-
solís una determinada renda, aleshores encara llunyana.
Ara tindria una butaca a l’FMI, López Rodó. El seu cri-
teri llavors semblava l’argúcia d’un franquista; ara, amb
els vents que bufen en l’economia global, seria conside-
rat una ortodòxia assenyada i responsable. En força as-
pectes, la Xina actual fa pensar, salvades les distàncies i
les dimensions, en l’Espanya del darrer franquisme. Un
país governat per un partit únic en què els principis
ideològics se subordinen, amb un cinisme absolut, als
interessos d’una expansió econòmica galopant. Un par-
tit comunista que fomenta el capitalisme! A la Xina te-
nen un barem diferent del de Laureano per mesurar
l’evolució cap a la democràcia: la pena de mort. Allà
maten molt: uns vuit mil condemnats a l’any, per bé que

E també reciclen molt ja que aprofiten per trasplantar tots
els òrgans que poden si és que el reu no ha quedat gaire
espatllat arran del tràmit judicial definitiu. Apliquen
una mena de transmigració no pas de les ànimes sinó
dels òrgans. El cas és que el partit únic va tractar aquest
tema en la recent assemblea general i considera que el
país encara no està prou madur perquè sigui abolida la
pena de mort, per bé que aconsella als tribunals reduir-
ne la quantitat. A la Xina, doncs, conceben la pena capi-
tal com un barem del progrés, però a la inversa. A mesu-
ra que augmenti el progrés, mataran menys. És un criteri
més dràstic i bàrbar que el de López Rodó, de més ren-
da, més democràcia. Alguns també el deuen trobar rao-
nable, però. Són aquells que diuen pestes contra el gu-
lag soviètic però que ara estan encantats amb el camí
que ha emprès la Xina, tot i les seves vuit mil execu-
cions anuals. Troben monstruós el comunisme soviètic,
però aquest comunisme xinès d’ara permet fer tan bons
negocis que té indulgència plenària. Ah, quines coses!

El criteri xinès
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Un visitant mira l’escultura de Jens Galschiot titulada Mar-

xa de la fam, exposada a Hong Kong. / EFE
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