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S
i Pitarra apostava
pel “català que ara és
parla”, des d’avui i
fins al 21 d’abril el
Mercat de les Flors
proposa de manera

excepcional tot un cicle que vore-
ja la vintena de propostes –algu-
nes, com Secret, del francès Jo-
hann Le Guillerm, imprescindi-
bles– sota el títol d’El circ d’ara
mateix. Un cicle que no es
quedarà en el Mercat: s’hi ha su-
mat tot el sector circense i pren-
drà tot Catalunya durant aquest
mes per celebrar tant el dia mun-
dial del Circ el proper 19 d’abril
com per mostrar la potència de
les propostes que estan sorgint al
territori.
A més de Barcelona, on, a part

del Mercat, La Central del Circ i
l’Ateneu Popular 9 Barris obri-
ran les seves portes ambmés pro-
postes, el 5 i el 6 d’abril Grano-

llers, Mataró, Manresa, Terrassa,
Valls o Sabadell acolliran tallers
de circ en família. D’altra banda,
les carpes del Circ Cric de Tor-
tell Poltrona, situades al Mont-
seny, a Sant Esteve de Palautor-
dera, comencen aquest dissabte
el seu festival anual amb la músi-
ca d’Albert Pla i l’espectacle Po-
melo de Judit Farrés. I al maig, a
més, se celebrarà a Reus la tradi-
cional Fira de Circ Trapezi.
Unboom, doncs, d’arts circen-

ses concentrades en molt poc
temps que pretén, a més de do-
nar visibilitat a uns artistes que
moltes vegades treballen més a
fora que a dins de les nostres
fronteres, mostrar que el circ ja
no és només una cosa de nens,
com alguns encara pensen. I so-
bretot, exhibir unes maneres de
fer que, encara que necessària-
ment diverses, mostren una ten-
dència–per necessitat, però tam-
bé per convicció– cap a un circ
en el qual la proesa ja no és
l’únic ni el màxim objectiu. Un
circ més minimalista i escènic i,
sobretot, personal, en el qual els
creadors comparteixen amb el
públic, ja sigui des de la proximi-
tat dels bancs d’una petita carpa
o davant un gran escenari –que
hi haurà de tot, aquests dies–,
les preocupacions i pulsions fo-
namentals de tots els humans.
Un circ “d’autor”, com assenya-
la Francesc Casadesús, director
del Mercat de les Flors.
N’hi ha prou amb escoltar una

de les convidades internacionals
del cicle que presenta el Mercat,
la francesa Phia Ménard, la com-
panyia de la qual, NonNova, por-
ta dos espectacles –Vortex i
L’après-midi d’un foehn– i que
sembla, per cert, un personatge
de Tintín, per veure que això és
així: Ménard explica que les

obres que es veuran a Barcelona
són etapes d’una recerca que va
començar fa temps. Va decidir
fer malabars però desempalle-
gant-se dels objectes habituals i
basant-se en l’essencial, el cos i
els elements que l’envolten. Va
agafar objectes problemàtics,
fins i tot cactus, però també el
gel o el vent, “materials que mai
no podria controlar”, per mos-
trar la utopia de controlar “matè-
riesmés fortes que nosaltres i re-
plantejar la qüestió del combat”.
La vida mateixa, doncs. “Com
tractar amb una matèria que de
tota manera guanyarà? És la
qüestió que proposo”, diu. I re-
corda que a Barcelona se la veu-
rà enfrontar-se amb el vent i
l’erosió però també amb la trans-
formació que provoca, i que li
serveix per qüestionar-se, diu fi-
nalment, “sota quantes capes es-
tem amagats, en quin moment
somnosaltresmateixos, som sin-
cers. Una experiència vital que
vol compartir –i no només mos-
trar– amb els espectadors.
Un desafiament que també es

pot veure en un dels espectacles
més fascinants de tota la progra-
mació, obra d’un altre francès, Jo-
hann Le Guillerm, gran figura
del circ al seu país que porta du-

L’autorpren
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ElMercat programa un cicle
amb les propostes més actuals

El circ es va mantenir durant
molts decennis encasellat en
un estil propi del segle XIX.
Els pintors sempre van desco-
brir en aquelles actuacions una
sensibilitat i una aroma dife-
rents, que els inspiraven; Tou-
louse-Lautrec o Degas van
concentrar en els seus dibui-
xos aquest encís evanescent; i
Picasso va anar fins i tot més
enllà: el seu primer gran amor
de joventut va ser la cavallista
Rosita del Oro, que actuava
al circ Alegría de la plaça
Catalunya.

Els avenços tècnics no van
trigar a ser-hi incorporats, i el
circ Olympia, a la ronda Sant
Pau, figurava entre els més
moderns de l’Europa del mo-
ment. Encara que l’escenari fos
giratori i la piscina es cobrís

mecànicament, els números
entraven dins d’un cert classi-
cisme. Després va venir la in-
fluència dels Estats Units, en
què tot s’engegantia, fins a
arribar a l’extrem de tres pis-
tes simultànies. Mai no em va
agradar aquest tipus d’ostenta-
ció, en la qual es perdia la con-
centració i s’imposava la llunya-

nia. Tot responia al reclam
publicitari concentrat en
aquest concepte: l’espectacle
més gran del món. El que de
debò importava era si augmen-
tava el risc, si els números
eren cada vegada més desafia-
dors i si en realitat apareixia

alguna cosa diferent dins de
la tradició. Recordo l’impacte
que va produir a Barcelona
l’actuació al Romea de la pare-
lla Victoria Chaplin i Thierrée.
I és que es basava en el contra-
ri, ja que la dimensió, la dificul-
tat i el perill havien deixat pas
al protagonisme de la poesia i
d’una gran qualitat. Es tractava
d’una exhibició que havia nas-
cut d’un concepte diferent
d’aquell art escènic. D’un
temps ençà artistes i compa-
nyies han aconseguit explorar
altres camins per poder-hi
incorporar nous llenguatges,
propostes inesperades, plante-
jaments renovadors que no
suposen de cap manera una
ruptura amb el món circense,
ans al contrari: en constituei-
xen un enriquiment efectiu i
estimulant. No es tracta d’una
reacció davant certes prohibi-
cions ben discutibles, sinó
d’una voluntat d’incorporar
aportacions noves.

CIRC

La proesa ja no és
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