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Xavier Barral El Festival de Circ de Montecarlo ha tornat
a apostar per la barreja d’estils entre el circ
purament tradicional i el contemporani

Proesa i creativitat

D
el 18 al 28 de gener
s’acaba de celebrar a
Montecarlo el 31 Fes-
tival Internacional de
Circ. Aquesta és la

gran cita anual que permet una
reflexió global sobre el circ i les
arts que tant Sebastià Gasch com
Joan Brossa van intentar situar al
més alt nivell de la creació artísti-
ca, de la poesia i de la proesa cre-
ativa. L’any passat el 30è festival
va ser una celebració de tots els
números que havien guanyat els
principals premis durant tres dè-
cades. Aquest any s’ha tornat a la
competició.

Per circ cal entendre moltes
coses, malgrat l’opinió reductora
massa generalitzada que es té
d’aquest conjunt d’espectacles
històrics que constitueixen el
món de la pista. Per això, m’agra-
da sovint entrar en aquest ter-
reny des del punt de vista de l’art,
perquè convé escriure la història
del circ amb mentalitat prou
oberta per fer-hi entrar totes les
formes d’expressió escènica i
d’improvisació destinades a emo-
cionar un públic que generalment
espera, sobretot, efectes excepci-
onals, fantàstics i extraordinaris,
que en realitat són fruit minuciós
d’una estratègia feta de proesa i
de creativitat, d’esforç físic i de
ritme, de llarga preparació, i en la
qual sovint la improvisació és
només aparent.

El Festival de Montecarlo és
un dels pocs llocs on no s’ha tan-
cat la porta a tots els aspectes del
circ tradicional. Primer de tot,
els animals, sense els quals el
circ sembla que ha quedat en
certs llocs amputat d’una pre-
sència necessària. Aquest any, a
Montecarlo els animals han tin-
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gut una presència solemne, es-
pectacular i sumptuosa: elefants,
girafes, lleons, cavalls, i molts al-
tres animals exòtics o quotidi-
ans. Per això, la màxima recom-
pensa, el Clown d’Or, ha anat a la
família Casartelli, que havia pre-
sentat no només números extra-
ordinaris amb cavalls, sinó
també tota mena d’altres espec-
tacles, teatre amb la presència
d’animals.

Quin circ cal reivindicar? És
evident que les arts del circ, com

en general les arts escèniques, re-
flecteixen directament o indirec-
tament el que ens envolta i van
molt lligades a l’entorn social més
immediat com a instruments de
comunicació. El circ contempo-
rani, aquell que s’allunya del circ
tradicional, s’acosta al ballet, la
dansa, l’espectacle teatral, amb
introducció de música sovint con-
siderada més actual que la de l’or-
questra del circ tradicional. Per
això a Montecarlo es barregen els
dos estils.

A la llarga llistadepremis,aquest
any s’ha introduït una idea molt
nova, la idea que el públic mateix
pugui votar. El públic ha escollit
Encho, un equilibrista d’aquells que
saben associar proesa i creativitat,
perfecció i emoció. Però aquest any
també hem tingut un número es-
pecial. Estic parlant de la dona al
canó, en aquest cas, una america-
na, Robin Valencia, que per prime-
ra vegada ha portat dins de la carpa
el número d’una dona-canó propul-
sada a més de 25 metres.

Aquest any
a Montecarlo
els animals han
tingut una presència
solemne i
espectacular

Quadern d’art

Dues exposicions lligades al circ
@L’art plàstic ha estat sovint du-
rant els darrers segles íntima-
ment lligat al circ i a les formes
derivades del circ. Per això és im-
portant l’exposició barcelonina
que encara es pot veure fins al 18
de febrer, Picasso i el circ. Picas-
so, com Degas o Seurat, anava
molt al circ i va saber fer servir
cada instant màgic per a la seva
creació artística. Mundialment es
coneixen els arlequins, però l’ex-
posició del Museu Picasso permet
d’entendre l’aportació decisiva
que l’observació del circ ha cons-
tituït en la història creativa d’un
artista; de quina manera les ex-
perimentacions plàstiques, la vo-
luntat d’immortalitzar un ins-

tant, poden marcar no només la
realització d’una obra d’art, sinó
sobretot l’intel·lecte. És a dir, la in-
terpretació d’escenes de la vida
quotidiana, de la incomprensió i
de l’aïllament humans, però
també de la joia d’un moment.

A Mònaco el projecte de Museu
Nacional continua el seu camí, i
l’any que ve obrirà ja parcialment.
L’any 2006 ha estat marcat per
dues exposicions, la primera
sobre la transparència a través
d’unes vistes òptiques conserva-
des al museu, i la segona, l’actual,
sobre el que en podríem dir l’art
irregular, és a dir, tot allò que de-
riva de l’art brut o que constitueix
un marc de creació al marge de la

racionalitat creativa. Es tracta
d’una exposició que ens permet
de veure, per exemple, obres poc
conegudes del cèlebre doctor Paul
Gachet, immortalitzat el 1890
per Van Gogh. El pintor va ser in-
ternat a Provença, i aquest és el
pretext que permet d’engegar una
exposició per mostrar que hi ha
altres formes d’art, aparentment
desordenades, que són les que in-
tenten expressar un món dife-
rent. Alguns d’aquests artistes
són coneguts, com Finelli o Po-
destà, i d’altres, en canvi, són més
anònims: tots aquells que creen
en el seu món aïllat, el món dels
hospitals psiquiàtrics o de la cre-
ativitat molt allunyada.‘El sol transvestit’, de Franca Settembrini ■ COL·LECCIÓ CRESCINI


