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Leo a gente de CAT felicitándose por
el ascenso de Valls a premier francés.
Dudo que ninguno sea gitano o
magrebí. O socialista, si quedan.

Els imitadors de Rouco Varela,
que veien la seva feina acabada,
es refan i confien guanyar
uns ingressos més.

Suárez no tenía nada que ver con
Rouco, y no hubiera aceptado
que se hablase de una nueva guerra
civil. Su cardenal era Tarancón.

Joyce Carol Oates Escriptora

Felicitaciones a los editores de la
excelente nueva revista literaria
Tweed’s: entrevistas, fotografía,
poesía, ficción, arte.

#tuitsdecultura Sebastià Jovani Novel·lista
@Sebastia_Jovani

rant dues setmanes a Barcelona
la seva carpa de 400 localitats
–de l’11 al 21 d’abril– amb Secret,
un espectacle d’equilibrisme to-
talment inhabitual, en què cons-
trueix apilant taulons i troncs
unes estructures que increïble-
ment aconsegueix mantenir dre-
tes i fins i tot habitar. Una refle-
xió molt física i alhora poètica, i
ambmolt d’humor, sobre la ines-
tabilitat en mutació perpètua.

Un solo que, com van recor-
dar ahir, és una forma cada vega-
da més habitual al circ d’autor
actual; solos on el creador pot
experimentar a fons les seves
idees i que donaran lloc el 8
d’abril a una xerrada específica
dins de la programació amb la
qual La Central del Circ –situa-
da al Fòrum– complementa el
programa delMercat i en la qual
també s’oferirà el 9 d’abril una
jornada de portes obertes per-
què el públic vegi entrenar els
artistes que utilitzen les instal·la-
cions de La Central.
Tornant a la programació del

Mercat, hi haurà més solos, com
el de Joan Català a l’espectacle
Pelat, prodigiosos equilibris
amb un tronc, o com el Cabaret
petrificat d’Escarlata Circus, que
JordiAspa defineix comun caba-
ret de pedra. I LosGalindosmos-
traran per fi el seuMaiurta aBar-
celona amb un pallasso en esce-
na, Marcel Escolano, que defi-
neix l’obra com “un conte sense
història i un circ sense proesa,
un moment de trànsit emocio-
nal”. Però sens dubte hi haurà
moments més grupals i explo-
sius, com els que promet Johnny
Torre i el seu Circ Teatre Mo-
dern a Impromptu, “una festa on
es canta i balla a ritme de circ”.
Una festa per a la qual ha creat
un equip de nou artistes de dife-
rents disciplines, des de la bàscu-
la fins a la perxa xinesa.
L’Escola de Circ Rogelio Rivel

portarà a més al vestíbul del
Mercat des de demà fins diumen-
ge tapes circenses, i la Fira Tra-
pezi de Reus ha seleccionat nou
espectacles per mostrar-los a
l’escenari del Mercat del 19 al 21
d’abril, tres al dia, sota el títol
d’Oxímoron: peces d’artistes es-
tablerts a Catalunya–però proce-
dents de mig món, perquè hi ha
pocs llenguatges tan internacio-
nals comel circ– comNachoRic-
ci, La Corcole, Animal Religion,
l’argentina Juana Beltrán o la
portuguesa Dulce Duca. Una
programació que, com va dir
ahir Joan Ramon Graells, presi-
dent de l’Associació de Profes-
sionals del Circ, mostra que l’es-
cena circense està unida, treba-
lla seriosament i és al mateix ni-
vell que les altres arts escèni-
ques tot i que encara no disposi,
lamenta, de cap espai d’exhibi-
ció permanent a Barcelona.c

Quim Monzó Periodista i escriptor
@QuimMonzo

Pepe Oneto Periodista
@oneto@JoyceCarolOates
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Cécile Briand a L’après-midi d’un foehn, de la companyiaNonNova

Jordi Aspa, d’Escarlata Circus, protagonitza Cabaret petrificat

Mercat de les Flors
Cie. Non Nova
x Vortex (2-6 d’abril)
x L’après-midi d’un foehn
(5 i 6 d’abril)
Circ Teatre Modern
x Impromptu (3-6 d’abril)
Escarlata Circus
x Cabaret petrificat
(10-13 d’abril)
Los Galindos
x Maiurta (11-13 d’abril)
Cirque Ici-Johann
Le Guillerm
x Secret
(11-21 d’abril)
Joan Català
x Pelat (10-13, 15-17 d’abril)
Associació de Circ Escola
Rogelio Rivel
x E-Tapes de Circ
(2-6 d’abril)
‘Oxímoron’, mostra d’es-
pectacles de la Fira de
Circ Trapezi al Mercat
19 d’abril
x Nacho Ricci: Aquí, ahora
x La Corcoles: Gris
x Animal Religion:
Indomador
20 d’abril
x Juana Beltran:
Lo quieto del movimiento
x Hotel Iocandi:
Esquerdes
x Cie Morosof: 1 1/2
21 d’abril
x Los Santos:
Algo de vidrio
x Dulce Duca:
Un belo dia
x Ingrid Esperanza
i Melissa Scioscia:
Imaga

Ateneu Popular 9 Barris
x Vetllada de Circ
(5 d’abril)
x Lokal de Risc
(12 d’abril)

Centre Cultural Terrassa
Leandre
x Rien à dire (6 d’abril)

L’Estruch de Sabadell
Cia. Filigranes
x Desencaixats (11 d’abril)

Carpa Escola Circ
Rogelio Rivel
x Espectacle de la XIV pro-
moció de l’Escola de Circ
Rogelio Rivel
(25-26 d’abril)JEAN-LUC BEAUJAULT
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Equilibri fascinant.
Una escena de Secret,

del francès Johann Le

Guillerm

Unmesde circ


