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El circ torna a BCN malgrat les restriccions municipals 

• Tres carpes tradicionals i un teatre centraran l'oferta de les festes de Nadal

NÚRIA MARTORELL

Parafrasejant l'arxiconeguda frase de l'anunci, el circ torna a casa per Nadal. En plenes vacances
escolars, el món dels pallassos i els malabaristes emergeix amb una oferta tan atractiva com oportuna.
A Barcelona hi ha tres carpes instal.lades que aposten per l'art circense més tradicional, amb animals a
la pista (tot i que no feres salvatges, perquè ho impedeix una recent i polèmica normativa municipal), i
un teatre, el de l'Ateneu Popular de Nou Barris, que ofereix números i acrobàcies dins d'una
argumentada trama teatral.

Per veterania i per ser el circ català més internacional, destaca el Circ Raluy, en un any en què
desdobla les seves representacions en dos allunyats punts del planeta. Mentre Carles Raluy s'ha anat a
l'illa de la Reunió (Madagascar) per muntar el Cirque de Noël, el seu germà Lluís ha tornat al Port Vell
per presentar, amb la cara pintada de blanc, "un xou fenomenal".

A partir d'avui fins al 9 de gener, la seva carpa-museu presentarà, entre d'altres artistes, "una de les
poques dones magues que hi ha", la noruega Julie Cristy. Genís Matabosch --un expert en circ que
substitueix Carles Raluy com a cap de pista--, explica que l'origen d'aquesta artista està en el cabaret.
"Aquesta és la segona vegada que treballa en un circ, i en el seu currículum figuren ciutats com
Las Vegas. Després d'actuar a Barcelona, tornarà al cabaret de Palma de Mallorca. La seva
especialitat és la de fer aparèixer i desaparèixer noies i animals", aclareix. Matabosch va ser el
culpable que el 1997 el Circ Raluy recalés per primera vegada a Catalunya, després de passejar-se per
Islàndia, França, Singapur i Hong Kong.

La saga familiar, que es remunta a cinc generacions, segueix representada per les germanes Raluy i el
seu número d'equilibri damunt de rodes, i per la més jove de la companyia, Niedziela Raluy (11 anys),
que exhibeix les seves perícies sobre un monocicle. El cartell el completen els russos Dobrosky, "amb
un impressionant número d'equilibri sobre escala lliure, que ocupa l'altura de tota la carpa"; el
domador de lloros, cacatues, papagais i gats Lord Steeven (Gran Bretanya), i la trapezista russa Natalia
Kuznetzova.

Al parc de Can Dragó es troba el Circ Marton (fins al 23 de gener) i el seu "espectacle tradicional,
amb trapezistes, mags, acròbates, equilibristes i destacats artistes olímpics italians", com explica
precisament un d'ells, el patriarca Marton Giovanni (cap de pista), que va instal.lar la seva carpa per
primera vegada a Barcelona fa dos anys. "En destaca el número dels gautxos argentins i el dels
gossos ensinistrats", assegura.

El Circ Universal s'ha instal.lat a la plaça de la Vall d'Hebron. El seu propietari, l'austríac establert a
Espanya Franz Burkhart, anuncia també "acròbates, cavalls, camells ensinistrats, còmics i ninots
barrufets. Tot el que la gent espera veure", afegeix triomfal.

Però si hi ha una proposta que sobresurt per la seva originalitat és la del Circus Klezmer (Ateneu
Popular de Nou Barris), que dirigeix l'argentí Adrián Schvarzstein. És la novena producció del Circ
d'Hivern, concebuda com "un muntatge contemporani, amb una història que no necessita carpes
ni animals, i amb números que s'entrellacen amb l'argument". El nom de l'espectacle es deu a la
música klezmer, "un estil típic de les festes i cerimònies jueves", que s'interpreta en directe. I és que
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tota la trama transcorre al voltant d'un casament concertat entre dos joves jueus, en un poble de l'est
d'Europa.

És un teatre sobretot de gestos, "que desperta la curiositat per altres cultures", observa
Schvarzstein. L'obra està escalfant motors amb funcions escolars (l'estrena és el 25 i es prorroga fins al
9 de gener), i inclou malabarismes, acrobàcies, molt humor i "fins i tot l'anomenat striptease de la
patata", explica Cristina Solé, unes de les actrius que participen a Circus Klezmer. La producció "és
artesana, d'acord amb el baix pressupost", però l'energia i la professionalitat són, diuen, "de màxim
nivell".
La carpa del Circ Raluy, al Port Vell de Barcelona.
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