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 vegades pots resistir-te a es-
criure (o si no t’hi dediques,
no vols parlar-ne) sobre una

obra que t’ha commogut, sobre una
creació que t’ha fet sentir de nou i viva-
ment que l’art transforma, que és belle-
sa que pot fer mal i alhora t’enganxa a
la vida, que és experiència de coneixe-
ment. Desitges escriure sobre això, pe-
rò a la vegada et fa por i vergonya: in-
tueixes, i molt possiblement no t’equi-
voques, que allò que puguis escriure (o
dir) estarà molt per sota d’allò que t’ha
provocat l’emoció. Que ni tan sols es-
taràs a l’altura de la teva emoció. O que
només amb aquesta no pots escriure.
Que si ho fas, el més fàcil és caure en el
ridícul o balbucejar impúdicament al-
guna cosa informe. Però hi vas pensant
i hi ha un moment en què et precipites
al més que possible error d’escriure,
encara que, com jo ara estic a punt de
fer, només sigui a través d’un detall
que se t’ha enganxat. No saps si per
compartir-ho. No saps si per alliberar-
te d’alguna cosa que comença a obses-
sionar-te. Dic això a propòsit del mun-
tatge teatral de Kalkwerk (El forn de
calç), que, concebut pel polonès Krys-
tian Lupa a partir de la novel·la homò-
nima de Thomas Bernhard, es va repre-
sentar fa uns dies al Teatre de Salt. Feia
temps que no m’impressionava tant un
muntatge teatral. Però d’això no
m’atreveixo a parlar-ne. Només faré
present que Konrad, el protagonista,
vol escriure, però no pot, una obra defi-
nitiva sobre l’oïda. La té tota al cap, pe-
rò no és capaç de treure-ho a fora i do-
nar-li forma. Tot el molesta, tot l’impe-
deix de realitzar la seva gran comesa.
Diu Lupa que és un drama sobre l’acte
creador i, com va apuntar el mateix
Bernhard, sobre la incompatibilitat del
somni (d’allò que es té al cap) amb tota
forma d’expressió possible. Aquest és
un fracàs humaníssim i, a la seva mane-
ra, tothom s’hi pot reconèixer. Però hi
ha una frase que va donant-me voltes.
La diu la dona de Konrad: «Ni ho vull
saber, què tens a dins del cap.» No sé si
és pitjor que li digui que no té res o al-
guna cosa podrida. Vés a saber què hi
tenim, a dins del cap.

A
Dins del cap

la columna | IMMA MERINO
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� La programació cultural de les festes de
Nadal a Vilanova es completa amb dos es-
pectacles de circ a càrrec de les compa-
nyies residents a la Vela de Vilanova.
L’objectiu és doble: per una banda,
l’Ajuntament contribueix a la promoció
dels espectacles d’aquestes companyies i
de l’art circense des de la ciutat, i per una
altra, aquests espectacles permeten farcir
la programació cultural i artística
d’aquestes festes amb una oferta poc co-
muna. Entre els dies 22 i 30 de desembre,
es presentaran dos espectacles. El primer,
els dies 22 i 23, a càrrec de la companyia
Circo de la Sombra. Amb tècnica precisa,
aquesta companyia presenta un especta-
cle cuidat fins al detall. I entre els dies 28 i

30, la Gala de Circ permetrà que desfilin
per l’escenari diferents artistes i compa-
nyies residents a la Vela. Des dels tradi-
cionals showmen fins a espectacles de tra-
pezi, balanç i teles, malabars, jocs acrobà-
tics i moltes sorpreses ompliran aquests
dies de circ amb habilitat i destresa acom-
panyades d’una assegurada simpatia.

Amb aquesta iniciativa, l’àrea de Cul-
tura de l’Ajuntament de Vilanova vol con-
firmar el seu compromís amb el centre de
residència la Vela, creat el 2005 i amb una
programació anual continuada, amb l’ob-
jectiu de difondre les arts circenses orien-
tades no només al públic infantil. Així
neix el Festivalet de Primavera i l’oferta
del Circ de Nadal.

Les companyies de la Vela de Vilanova amplien l’oferta cultural de les festes

la contra | CATI MORELL

El circ que ve per Nadal

El grup De Mortimers, en una actuació amb Pau Riba al Teatreneu
el desembre del 2005. Aquest grup ofereix concursos de gags i or-
gies de notes, molt difícils de classificar. / X. MERCADÉ / ENDERROCK

CIRCO DE LA SOMBRA. Actua els dies 22 i
23 amb un espectacle del Festival de
Teatre de Carrer de Vila Real.

GALA DE CIRC. Tindrà lloc entre els dies
28 i 30 de desembre i inclourà les
actuacions de les companyies Boni,
Camille, Cirk, Los Galindos, Guga i Silva,
Mimo, De Mortimers, Plot i Zahir Circo.

HORARIS. Les funcions seran a les 12 del
migdia els dies festius, i a les 5 de la
tarda, els dissabtes i laborables.

Circo de la Sombra, en un espectacle de 70 minuts que va copro-
duir la companyia dins de la mostra de circ Trapezi, en l’última
edició que es va celebrar a Reus. / ROSA BONCOMPTE

Zahir Circo, en una de les actuacions que la companyia va fer a la
Marató de l’espectacle al Mercat de les Flors, a Barcelona, el mes
de maig passat. / EL PUNT

LES COMPANYIES


