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En pista, el poder de la ment

Jordi Jané

Gran Circo Mundial presenta 'Acción 2004-05'. Números: cavalls, camells bactrians, olímpics, pallassos, salts a la
bàscula, roda de la mort, llit elàstic, motoristes del diable, arts marcials acrobàtiques i acrobàcia còmica. Barcelona,
Plaça de Toros Monumental, 2 d'octubre.

En el debut de dissabte passat, la funció del Circo Mundial es va veure afectada per la sobtada
prohibició d'actuar amb animals salvatges. En 24 hores es va haver de recompondre el programa
traient-ne dues atraccions de gran pes específic: el grup de lleons i tigres i el trio d'elefants. Val a dir,
però, que l'espectacle conserva la grapa i la qualitat habituals. Presentat per l'anglesa Miss Carrie (que
substitueix temporalment el veterà Jacint Allués), manté bons números de l'any passat, que no comento
per falta d'espai: llit elàstic (Tony Tonito), roda de la mort (Torres Brothers), camells (Giovani), pallassos
(Suso i Tony Tonito), motoristes del diable i equilibris acrobàtics (Fratelli Rossi). Tènuement il·luminat
amb llum de Wood, un magnífic pura sang andalús comandat per Miss Aurori evoluciona entre 4 cèrcols
lluminosos: l'ensinistradora en silenci i l'animal cerimoniós componen un número de gran delicadesa.
Després, Aurori presentarà 3 cavalls palomino en llibertat i farà alta escola amb un lusità blanc. Tony
Tonito i Suso vertebren els divertits acròbates còmics The Herculeans Boys.

El trio d'olímpics Biasinis presenten un pausat, mesurat treball d'equilibris de força amb figures
plàsticament aconseguides. Són especialment remarcables les seqüències encadenades dels dos
homes en equilibri mans a mans (drets i en cadira), ja que el portador i l'àgil són pràcticament idèntics
en pes i en volum. Les sensacions aèries estan garantides amb els Catana, saltadors romanesos a la
bàscula: doble mortal a tercera alçada, mortal a quarta i un clavadíssim doble a cinquena. Com que el
circ ha fagocitat sempre totes les modes, heus ací els monjos guerrers de Shaolin, un número
etnicoacrobàtic portat directament del Madison Square Garden que és una magnífica demostració del
gran poder de superació de la ment humana. No els deixarà indiferents.

La caixa dels trons
Assegura el Gran Circo Mundial que la Delegació Territorial del govern de la Generalitat a Barcelona li
va fer arribar l'autorització per actuar a la Monumental tan sols vint-i-quatre hores abans del debut. Però
la sorpresa va saltar en llegir l'autorització. L'apartat 1) diu textualment: "Autoritzar a Gran Circo Mundial
per celebrar les actuacions del Circ Mundial, llevat de les que comportin la utilització d'animals salvatges
en captivitat, a la plaça de Braus..", etcètera. La prohibició, que no s'havia produït mai abans, afecta els
felins i els paquiderms.

Lògicament, la sorpresa ha estat tan insòlita i desagradable per al públic com per a l'empresa.
Especialment, perquè aquesta havia obrat amb una certa cautela i el mes de juliol s'havia adreçat al
departament de Medi Ambient i Habitatge per si es preveien canvis en les normatives que afecten els
animals al circ. La resposta va ser clara: sense canvis. Però resulta que, en data 9 de gener d'enguany,
el Butlletí Oficial de la Província havia prohibit (Títol II, Article 10, apartat h): "Utilizar animales salvajes
en cautividad en los circos". Estem parlant d'una llei del passat mes de gener, que afecta la província de
Barcelona. Sabadell pertany a aquesta província. Doncs bé: el Circo Americano hi va actuar
tranquil·lament fa dues setmanes amb tigres i elefants. Després ha actuat a Lleida amb el mateix
programa sense que cap administració, ni municipal ni supramunicipal, els ho prohibís. En canvi, l'any
passat alguns ajuntaments d'altres províncies sí que ho prohibien. La desconnexió entre les
administracions és flagrant. No pot ser que els circs amb seu a Catalunya (en són uns quants) ni els que
ens visiten tinguin tants problemes per treballar. Fa vint-i-vuit anys que la Generalitat hauria d'haver
decidit de quin dels seus departaments depèn el circ. Ara s'ha destapat la caixa dels trons i algú haurà
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de decidir, no ja què passa amb els animals, sinó què passa amb tot l'entramat empresarial circense. I
començar a legislar, com fan els països norals.

La Monumental acull el Gran Circo Mundial
Jordi Soteras
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