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Patchagonia
Ballets C de la B
Mercat de les Flors. 8 de març.

L’indret, el lloc on ens
col·loquem... quan
no està marcat per

una indicació, és difícil de
trobar. És el que Cortázar
buscava amb el seu xaman:
el punt exacte on el cos es
connecta amb la seva ener-
gia, i no hi ha paisatge que
evoqui millor aquesta incer-
tesa humana de “no pertà-
nyer” que un desert, un
espai obert i buit on els ba-
llarins de la cia. belga Ballets
C de la B han anat a parar.

De la mà de la coreògrafa
argentina Lisi Estaràs, els in-
tèrprets es troben a la Pat-
chagonia, una agonia de
buidor que penetra en els
cossos dels ballarins i els
treu fins i tot l’aire dels pul-
mons i del ventre, havent de
retorçar-se, contraure’s, do-
blegar-se sense aquest alè
necessari.

El factor expressiu alta-
ment físic és present aquí,
com en totes les producci-
ons d’aquesta companyia
que delega la seva direcció
en talents emergents que
se serveixen d’engranatges
estructurals, un cos de ba-
llarins i tot un llegat coreo-
gràfic potent i ampli. Amb
ells, fins i tot el tema de la
vacuïtat i l’aïllament prenen
una vitalitat especial, tant
pels moviments dels intèr-
prets com per la música
d’arrel folklòrica argentina,
a base de ritmes de chaca-
rera i malambo amb un violí
infernalment ràpid que,
acompanyat d’un contra-
baix i una guitarra, creen la
música d’aquest espectacle
sota la impossible ombra
d’un arbre sec, en un fluid
diàleg amb les incursions
dels ballarins.

Tots quatre van expli-
cant-se a còpia de movi-
ments i algunes paraules,
però només el personatge
hiperactiu que exagera els
moviments invisibles del
seus companys, com qui
posa un amplificador en
parts concretes del cos per
sentir-ne el seu batec inte-
rior, trenca l’onanisme im-
perant. L’efecte no es pro-
dueix entre ells, sinó que
es dirigeix cap al públic.
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Com és habitual
en la companyia,
el factor expressiu
és altament físic

Descentralitzar
Inversions a La
Vela i Ciutats
Amigues del Circ
El projecte d’una Xarxa de
Ciutats Amigues del Circ està
encara verd, tot i que hi ha 15
municipis que han mostrat el

seu interès a participar-hi. El
compromís és que durant
quatre anys hauran de man-
tenir una programació conti-
nuada d’espectacles i activi-
tats relacionades amb el circ.

El que sí que està en marxa
és el Centre de Creació La
Vela, a Vilanova i la Geltrú, un

espai de creació amb resi-
dents, cosa que fa que tingui
un caràcter internacional.
L’any passat van rebre 52.000
euros però aquest en tindran
520.000, perquè necessiten
adequar l’espai primer de tot i
també reforçar la seva activi-
tat. La Vela està situada als

terrenys de la Masia d’en Ca-
banyes i compta amb dues
veles on es desenvolupa la
creació, un magatzem i un ta-
ller per construir l’escenogra-
fia. També hi ha els serveis
sanitaris “però no té les co-
moditats que tindria un càm-
ping”, ens expliquen. A canvi,

els residents a La Vela partici-
pen a les tres temporades de
circ que fan a l’any: el Festiva-
let de Primavera, l’Internacio-
nal de Circ i Firaires Trapezi i
el Circ de Nadal. Vilanova es
vol unir així a Terrassa, Salt i
Reus, ciutats amb centres de
creació d’arts escèniques.

Circd’enhorabona
LaconselleriadeCulturainvertiràaquestany2,4milionsd’eurosper
impulsarelsector,segonsl’acordprevistalpla integral i rubricatahir

Teresa Bruna
BARCELONA

Es van trobar al vestíbul del
Palau Marc. Els represen-
tants de les institucions,
vestits amb l’elegància que
els caracteritza, contrasta-
ven amb els artistes del nou
circ, joveníssims i amb ras-
tes i pírcings.

“Tinc la sensació d’un dia
històric. Els veterans hem
patit mans i mànigues per
arribar aquí. Volem que els
que continuen tinguin un
panorama millor”, va dir
Jordi Juanet (Boni & Caro-
li) a la presentació del text
definitiu del pla integral del
circ, la culminació d’un pro-
cés de negociació que va co-
mençar el 2005. S’acabava
de signar el conveni de
col·laboració per portar a
terme el pla. El conseller
Joan M. Tresserras va sege-

llar el compromís amb Jordi
Juanet, president de l’Asso-
ciació de Professionals del
Circ de Catalunya (APCC).

Jordi Jané, representant
de l’APCC, va remarcar la
importància del document,
“laprimeravegadaquese’ns
acull amb entusiasme i que

un conseller s’arremanga i
ho tira endavant. El circ ha
demostrat una resistència
heroica,ambunmercatpre-
cari i una formació limitada.
Hem estat 30 anys per arri-
bar al que tenim avui”. I va
afegir, acollint-se a uns ver-
sos de Salvador Espriu:
“Hem sortit de les cisternes
seques, hem pujat cente-
nars d’esglaons i hem arri-
bat al primer replà. Però ens
queden molts trams!”.

Els compromisos
El consens entre el departa-
ment i l’APCC passa pel
compromís de “dignificar i
professionalitzar el sector,
estimular la creativitat, ga-
rantir la difusió dels talents
en condicions adequades,
dinamitzareconòmicament
el sector sense limitar-se a
les subvencions, garantir
l’estabilitat dels actors... ”,

va destacar Tresserras com
a parts claus d’un document
de 35 pàgines. Per arribar-
hi, la Generalitat invertirà
2.440.000 d’euros, “un 50%
més que el 2007”.

I per materialitzar-ho, al
juliol entrarà en funciona-
ment un centre permanent
de creació i assaigs que ocu-
parà diverses carpes a la
zona del Fòrum. “És la ins-
tal·lació provisional mentre
duri la construcció del cen-
tre definitiu, una interven-
ció potent que es preveu que
estigui acabada el 2010”.
L’Icub (Ajuntament) aporta
400.000 € per a les carpes,
mentre que la Generalitat
assumeix el 60% de les des-
peses que se’n derivin.
“L’Icub té la voluntat d’apor-
tar a la ciutat 10 espais de
creació de diferents discipli-
nes, com el de Fabra i Coats
i, ara, el de circ”.

Quant a la difusió, Tres-
serras assegura que teatres
públics com el TNC, el Lliu-
re i el Mercat “afegiran un
capítol de circ a la seva pro-
gramació”. D’altra banda,
l’Institut Ramon Llull i l’Ins-
titut Català de les Indústri-
es Culturals estan treba-
llant per a la internaciona-
lització del sector. El primer
pas és la presència al Festi-
val de Circ de París, de l’11
al 13 d’abril, amb la marca
Catalan Circus.

També s’ha creat la taula
del pla de formació, amb re-
presentants dels departa-
ments d’Educació i Cultura,
APCC, Institut del Teatre,
INEF i les escoles Rogelio
Rivel i 9 Barris. I, per a tot
plegat, una comissió mixta
de seguiment del pla inte-
gral. Queda per a més enda-
vant la promesa d’un circ es-
table. Se’ls gira feina! ■

Foto de família unida pel compromís amb els representants de les institucions al capdavant i alguns artistes de circ que hi van voler ser presents ■ FRANCESC SANS

“Hemsortitde
lescisternes,
hempujatmolts
graonsiarasom
alprimerreplà.
Enquedenmés”


