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ARTS ESCÈNIQUES

El circ inconformista que neix 
cada Nadal a Nou Barris

ativa que enguany arriba a la 24a 
edició i que a l’octubre va rebre el 
Premio Nacional de circ 2019. 

Des d’aquells inicis fins ara, l’Ate-
neu Popular 9 Barris (gestionat per 
una assemblea i la comissió gesto-
ra Bidó de 9 Barris) s’ha conver-
tit en un referent del circ a 
Barcelona i ha vist passar 
pel seu escenari artistes 
com Marcel Escolano, Ro-
gelio Rivel i Johnny Tor-
res. “L’Ateneu i el Circ 
d’Hivern ara ja són indis-
sociables. L’un sense l’al-
tre serien completament 
diferents”, explica un dels 
membres de l’equip de l’Ate-
neu, Borja Lozano. Després de 
24 anys, el Circ d’Hivern s’ha 
consolidat com una cita ineludible 
del panorama escènic nadalenc, pe-
rò sobretot representa una oportu-
nitat per a les companyies. “Les pro-
duccions de circ de mitjà i gran for-
mat a Catalunya es poden comptar 
amb una mà. Amb l’Ateneu, les 
companyies troben la possibilitat 

de fer un espectacle amb condici-
ons”, assenyala Cristina Tascón, 
que fins al setembre era una de les 
responsables de l’àrea de producció 
i suport a la creació de l’Ateneu 9 

Barris. El Circ d’Hivern garanteix 
als artistes 28 funcions (vuit de 

les quals són escolars) i dot-
ze setmanes de creació. 

Renovació constant 

Fins al 2017, la compa-
nyia encarregada de l’es-
pectacle del Circ d’Hi-
vern era escollida mitjan-

çant una convocatòria pú-
blica. A través d’aquest 

sistema es van seleccionar 
artistes com Leandre Ribera, 

Claire Ducreux, Teresa Celis 
(que amb Rodó van guanyar el Pre-
mi Nacional de circ el 2006), Ricard 
Gallardo (guardonat amb el Premi 
Circ Catalunya a millor direcció de 
circ per Circumstàncies el 2010) i 
Blai Juanet i Griselda Juncà (crea-
dors d’Invisibles). Per a l’edició nú-
mero 22, la comissió artística de 

L’Ateneu Popular 9 Barris s’ha convertit en un pol de producció circense que revitalitza el sector

l’Ateneu –formada per professio-
nals del món del circ– va canviar el 
funcionament de la iniciativa i va 
decidir encarregar l’espectacle di-
rectament a una companyia en con-
cret. “Feia temps que es buscava fer 
avançar el llenguatge que s’associa 
al circ familiar. Amb les propostes 
rebudes, aquest moviment actiu no 
existia”, assenyala Tascón, que re-
corda que la primera proposta es va 
fer a Los Corderos i va ser “una op-
ció arriscada perquè és una compa-
nyia de teatre, no de circ”. 

Des d’aleshores, l’Ateneu ha in-
tensificat la seva funció de renova-
ció dels llenguatges. “Podríem viu-
re de l’èxit del conservadorisme, pe-
rò en general intentem no acomo-
dar-nos”, diu Lozano, i Tascón 
afegeix: “Aquesta recerca d’anar 
més enllà manté l’Ateneu en una 
tensió sana. Som un espai de crea-
ció, i això fa que el projecte estigui 
molt viu”. Més enllà de l’aportació 
artística, el Circ d’Hivern ha gene-
rat tot un ecosistema que atrau gent 
diversa a l’Ateneu. “Hi ha molt pú-

A vegades, els projectes d’èxit nei-
xen senzillament de les casualitats. 
A finals dels anys 80, grups d’artis-
tes de circ es trobaven a les places de 
Gràcia per exhibir les seves habili-
tats. Quan va arribar l’hivern, van 
trobar el lloc ideal per refugiar-se de 
la pluja i el fred: una antiga planta 
d’asfalt que, just feia deu anys, els 
veïns de Nou Barris havien ocupat 
per convertir-la en un ateneu. L’edi-
fici, de sostres alts i espais diàfans, 
semblava fet a mida per a aquell 
conjunt d’artistes en busca d’un es-
pai on actuar. Alguns, vinguts d’ar-
reu d’Europa, van trobar en els vol-
tants de l’ateneu la zona perfecta 
per aparcar les caravanes. Quan fe-
ia un temps que s’hi havien ins-
tal·lat, van proposar fer un especta-
cle per Nadal a l’assemblea de veïns. 
I d’aquest cúmul de coincidències 
en va sorgir el Circ d’Hivern de 
l’Ateneu Popular 9 Barris, una inici-
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BAD RELIGION A BARCELONA Els californians Bad 
Religion celebraran els seus 40 anys de carrera actuant al 
Poble Espanyol el 22 maig del 2020. Els acompanyaran The 
Vandals, Suicidal Tendencies, Millencolin i Blowfuse. 

RECONEIXEMENT A LÓPEZ LAMADRID L’Ajuntament 
de Barcelona distingirà a títol pòstum l’editor Claudio López 
Lamadrid amb la Medalla d’Or al Mèrit Cultural. L’activista 
polític Martí Bielsa rebrà la Medalla d’Or al Mèrit Cívic.

blic que ve cada any –diu Tascón–. 
És gent del barri, però també de la 
resta de Barcelona i de l’àrea metro-
politana. Alguns d’ells és l’única ve-
gada a l’any que van al teatre. És bo-
nic”. El circ ajuda a atraure especta-
dors “que segurament no vindrien 
mai a Nou Barris” i així propicia, se-
gons Lozano, “que es normalitzi una 
zona amb certs prejudicis”. 

Treballar amb les escoles 

Si bé van rebre el Premio Nacional 
del Ministeri de Cultura amb satis-
facció i agraïment, els membres de 
l’Ateneu expliquen que el guardó no 
els ha canviat. “És un reconeixe-
ment a la trajectòria i a la feina fe-
ta, però seguim tenint les mateixes 
expectatives i desitjos”, indica Lo-
zano. D’aquests darrers, en tenen 
un bon grapat. Un dels reptes per a 
un futur proper és, segons Lozano, 
“obrir molt més les portes i treballar 
a prop d’institucions quotidianes 
com les escoles”. També esperen, 
amb el temps, “poder oferir més bo-
nes condicions als artistes”. 

L’Ateneu avança seguint la filo-
sofia de la transformació constant, 
tant en termes artístics com en la 
seva implantació al barri. “Ens hem 
de ressituar constantment perquè 
Barcelona canvia”, reflexiona Tas-
cón. De la mateixa manera, cada any 
l’espectacle de circ s’ajusta a noves 
realitats. És una tensió indispensa-
ble per entendre l’evolució de l’Ate-
neu des d’aquells artistes precur-
sors dels anys 80 fins als creadors 
actuals, regits per l’inconformisme 
i la innovació als escenaris.e 

L’últim espectacle  
ideat per Carlos Raluy

miniatura, ho portava a les venes. I 
era un apassionat del modernisme i 
la Belle Époque”.  

La carpa del Circ Històric Raluy 
acollirà números d’acrobàcies, ma-
labarismes, pallassos i contorsio-
nisme d’artistes vinguts d’Itàlia, 
Portugal, Hongria, Ucraïna i el Reg-
ne Unit. També hi actuarà l’home 
fort i una acròbata de números ae-
ris. Entre els intèrprets hi ha Willy 
Colombaioni, “el millor malabaris-
ta d’Europa i dels millors del món, 
amb tres rècords Guinness”, diu Ro-
que. Algunes d’aquestes actuacions 
són números que Carlos Raluy va 
ajudar a crear. “Aquest any en fa 50 
que va sorgir la idea de muntar el 
Circ Raluy, i el Carlos volia celebrar-
ho –assegura Roque–. Per això va 
seleccionar números emblemàtics 
per a l’espectacle, i nosaltres els 
hem mantingut”. 

“Anàvem de circ en circ, érem 
una família d’artistes. El Carlos va 
tenir la idea de fundar una compa-
nyia, som aquí gràcies a ell”, recor-
da Francis Raluy, que destaca la im-
portància del passat en aquest es-
pectacle. L’empremta del segle XX 
també es fa palesa a través de les ca-
ravanes amb les quals viatja la com-
panyia i que es poden visitar. Es 
tracta de vehicles que daten de prin-
cipis o mitjans del segle XX i que 
han anat recuperant al llarg de tota 
la trajectòria del Circ Raluy. “El pas-
sat sempre ha impregnat el nostre 
circ, però aquest any té molta més 
força –diu Francis Raluy–. És un 
any tristament especial, perquè el 
meu germà era l’únic creador i l’àni-
ma veritable del Circ Raluy”.e

El Circ Històric Raluy estrena muntatge a Barcelona

El Circ Històric Raluy no és el ma-
teix des de la setmana passada, 
quan va morir el director i cofun-
dador de la companyia, Carlos Ra-
luy. Orfes de guia i mestre de ceri-
mònies, els artistes del circ han vist 
com aquest any el Nadal s’ha tenyit 
de tristesa, però malgrat tot han 
decidit tirar endavant i desplegar 
la vintena de caravanes i la seva ca-
racterística carpa blanca i verme-
lla al Moll de la Fusta de Barcelona. 
“Era el que el Carlos hauria vol-
gut”, diu el seu germà, el pallasso 
Francis Raluy. La companyia va es-
trenar ahir Un viatge en el temps, 
l’espectacle creat per a aquestes 
festes i que es podrà veure fins a fi-
nals de gener.  

Fins a l’últim moment, Carlos 
Raluy va estar polint els detalls 
d’aquest nou muntatge, en què ell 
havia d’exercir de mestre de ceri-
mònies. “Havíem muntat tota la 
funció al voltant del Carlos i ara no 
hi és. En una setmana ens hem ha-
gut d’adaptar. És qüestió de fer el 
cor fort”, diu un dels membres de la 
companyia, Sandro Roque. Amb 
quinze intèrprets a la pista, Un viat-
ge en el temps ret un homenatge a 
Carlos Raluy i rescata diversos nú-
meros ambientats en l’època dau-
rada dels circs a la primera meitat 
del segle XX.  

“El Carlos projectava el circ cap 
al futur, però era de naturalesa nos-
tàlgica i romàntica –explica Francis 
Raluy–. De petit fabricava circs en 
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La companyia del Circ Raluy amb la imatge de Carlos Raluy al centre, a la carpa del Moll 
de la Fusta de Barcelona. CÈLIA ATSET

Nostàlgic  
El circ rescata 
números 
emblemàtics 
d’acrobàcies, 
malabars i 
pallassos

Pioner  
“El Carlos va 
tenir la idea 
de fundar el 
Circ Raluy”, 
recorda 
Francis Raluy

Una tragicomèdia 
nadalenca

La proposta del Circ d’Hivern 
d’enguany (del 14 de desembre 
al 19 de gener a l’Ateneu) és una 
creació de la companyia belga 
Marcel et ses Drôles de Fem-
mes, que portaran a escena una 
tragicomèdia centrada en el Na-
dal. L’espectacle, titulat Sopa i 
el vent que no s’emportà, parla de 
la tradició i la família a partir de 
les festes nadalenques. “Hem 
creat sis dinars de Nadal pels 
quals passen tres generacions. 
Els personatges neixen i moren 
a escena”, explica el director de 
la companyia, Marcel Vidal. 

Amb cinc intèrprets a escena, 
el muntatge utilitza el circ com 
un llenguatge per construir me-
tàfores al voltant d’aquesta his-
tòria. “Utilitzem idees com el 
desequilibri, el moviment i les 
caigudes per parlar de la vida, 
les relacions entre els personat-
ges i les emocions”, explica Vi-
dal. Per a ell, poder donar forma 
al 24è espectacle del Circ d’Hi-
vern significa tornar a casa, ja 
que va començar a fer circ a 
l’Ateneu Popular 9 Barris. “Des-
prés de 10 anys formant-me i 
treballant fora, torno a Barcelo-
na –diu–. Més enllà de les 12 set-
manes de creació i les 28 funci-
ons assegurades, aquesta pro-
posta per a mi és tot un regal”. 
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