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Millenium 1:
Els homes que no
estimaven les dones
Dir.: Niels Arden Oplev. Int.:
Michael Nyqvist, Noomi
Rapace, Lena Endre.
Suècia-Dinamarca, 2009.

Basat en el bestseller
de l’escriptor Stieg
Larsson, heus aquí un

thriller tan glaçat com la neu
que l’adorna, tan mecànic
com la successió d’escenes
indiferents que l’estructu-
ren, i tan banal com el seu
max mix de tòpics del gène-
re. Tenim, per començar, el
periodista noble i solitari
que es veu introduït en un
cas fosc i misteriós. Tenim
també la noia estranya, en
el fons una habilíssima pira-
ta informàtica, que està des-
tinada a treballar amb ell. I
tenim una trama que inclou
la desaparició d’una adoles-
cent fa 40 anys, una família
de magnats amb passat tèr-
bol i una sèrie de monstruo-
sitats que es van revelant a
l’espectador a petites dosis,
la qual cosa fa que la funció
vagi molt més enllà del que
seria una durada raonable
per a aquest material.

Concebuda com una su-
perproducció escandinava
que en el fons es mostra
enormement servil cap als
models nord-americans del
gènere, Els homes... ni tan
sols aprofita el seu potencial
morbós per construir ambi-
ents inquietants o personat-
ges amb una mínima ambi-
güitat, capaços de donar
una mica de relleu a una
narració planera i imperso-
nal. Fins i tot les aberracions
més repugnants, sigui el cos
torturat d’una dona o el
d’un pervertit sexual lligat
nu en una habitació a mitja
llum, semblen filmades amb
una impavidesa que ratlla la
irresponsabilitat. És com-
prensible, doncs, que el fet
d’utilitzar superficialment
cites de caire religiós com a
pistes no relacioni tant el
film amb Seven, posem per
cas, com amb una altra
mostra recent del fast food
literari i fílmic, Àngels i di-
monis, per molt que ara els
intermediaris siguin hackers
i ordinadors d’última gene-
ració: ni la tecnologia pot
substituir els atavismes.
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l Volt de Pista del 4 de
maig els anunciava els
20 anys de Desastrosus
Cirkus, aniversari que
s’afegeix als 10 anys de

l’escola de circ Rogelio Rivel, els 35
de Tortell Poltrona fent de pallasso,
els 5 de la revista Zirkòlika i potser
encara algun altre. A més de ser una
delesmésveteranescompanyiesca-
talanesenactiu,DesastrosusCirkus
és una companyia tremendament
batallera. Són 20 anys dedicats a la
docència i a l’espectacle mitjançant
una feina sorda però eficaç que els
ha convertit en un referent ineludi-
ble del nostre panorama circense.
La seva constant vocació social ha
propiciat que Bidó (l’entitat que ges-
tiona l’Ateneu Popular de Nou Bar-
ris) organitzi sessions de formació
de formadors en col·laboració amb
la línia d’acció social del Cirque du
Soleil. El gegant quebequès ha
hagut de venir a Barcelona per des-
cobrir com es gestiona el circ social
des de la base. Poca broma.

DesastrosusCirkusneix l’octubre
de 1989 a Nou Barris (on, si no?), a
partir d’un col·lectiu que s’havia
anat constituint des del 1983-84 a
l’Ateneu Popular. El 1987-88 parti-
cipen activament en les trobades de
malabars imonociclesdelaplaçadel
Sol, on es reunien per practicar i in-
tercanviar coneixements gent com
Boni & Carli, Os Pàxaros/Ale-Hop i
un munt d’aficionats. Confessen
haver begutdeBoni& Caroli,el Circ
Perillós, Marceline & Sylvestre,
Petit Circ de Carrer, Escarlata Cir-
cus i Tortell Poltrona. Han col·labo-
rat amb Pallassos Sense Fronteres i
amb altres organitzacions solidàri-
es. Sempre liderat per Joan López,
Juanillo, (Girona, 1958), pel grup
han passat artistes com Álvaro
Guerrero, Lulú Hernández, Montse
Alonso, Quim Dalmau, Marcel Esco-
lano, Xavi Clavell Faraó, Berta
Junyent i Antonia Ruiz, entre d’al-
tres. Han voltat per Catalunya, el
Nepal (6.000 espectadors en una
solafunció),Bòsnia,Alemanya,Por-
tugal, Bèlgica i l’Estat espanyol. El
seu plantejament és fer un circ me-
diterrani per a tots els públics. Per
partida de naixement i per vocació
artísticosocial, tenen el carrer com

Berta Junyent al cèrcol aeri ■ DESASTROSUS CIRKUS

a espai natural. Han explotat vuit es-
pectacles: Desastre total II (1990),
Callejerus I (1993), Més enllà de la
carpa (1997), Callejerus (1999),
Sotalacarpadelcel(2001), Laplaça
dels prodigis (2003-2004), Circant
la mar brava (2005, direcció Christi-
an Atanasiu el 2007) i Aquí no hi ha
ningú (2006).

La aala de 20 anys de Desastro-

Més que un
espectacle, per a
Desastrosus Circus
el circ és una
relació humana,
una projecció
social

Volt de pista.LacompanyiaDesastrosusCirkuscelebraavuielsseus
20anysambunagalaenquèactuaranfigurescomLeandre,Pep
Callau,ArnauVilardebò,LocoBrusca i Jordi Bertran Jordi Jané

La trinxera del circ
Des que el Circ Cric de Tortell Poltrona
va plegar veles per primer cop el 1983,
la trinxera que ha resistit els embats
de la negligència dels governs de Pujol
amb el circ ha estat l’Ateneu Popular
de Nou Barris –per cert, senyors Hereu
i Saura: un motor sociocultural fruit de
l’ocupació d’una planta asfàltica; els
ho refresco recordant el macabre des-
allotjament de La Makabra perpetrat
el 20 de novembre del 2006.

A l’Ateneu Popular de Nou Barris
(premi FAD Sebastià Gasch 1997 i
premi especial de la crítica dels pre-
mis Ciutat de Barcelona 2000, entre
d’altres) hi han brotat i germinat un
gran nombre d’artistes i companyi-
es. El 2006, l’espectacle Rodó (pro-
ducció del Circ d’Hivern de l’Ateneu)
va ser Premi Nacional de Circ. Desas-
trosus Cirkus ha estat sempre
activament vinculat a l’Ateneu i
és un dels puntals de la seva acti-
vitat circense. La iniciativa d’en-
gegar l’escola de circ Rogelio Rivel
té precisament l’origen en l’experi-
ència de cursets, mitjos cursos, ta-
llers i altres invents que els Desas-
trosus havien generat durant anys a
l’Ateneu.

Joan López em comenta: “Som de
barri i volíem generar cultura i acti-
vitat de barri. Transmetíem el circ
que apreníem al mateix temps que

l’anàvem aprenent nosaltres. Abans
de formar companyia ja impartíem
cursets de circ, que naturalment no
cobràvem. I quan vam ser compa-
nyia i vam començar a cobrar bolos,
invertíem els guanys en material per
als cursets (matalassos, bitlles, pilo-
tes, trapezis...)”.

Per a Desastrosus Circus, el circ
és una manera de viure que va més
enllà de l’espectacle. És una relació
humana, una projecció social.

Desastrosus Circus són part capi-
tal de la història del circ contempo-
rani català, una història que l’escola
de circ Rogelio Rivel hau-
ria de saber transmetre
als seus alumnes per-
què sàpiguen qui som i
d’on venim.

sus se celebra avui a les 8 del ves-
pre a la plaça Àngel Pestaña del
barri de la Prosperitat. Els molts
artistes que hi col·laboren aniran
desgranant la història de Desas-
trosus Circus, als quals, d’altra
banda, podrem veure amb Circant
la mar brava dissabte que ve a les
7 del vespre al Festival Curtcirckit
de Montgat, que també programa

Camping Platz, dels Deadós, (es-
trenat a Trapezi 2009), Merci
bien, de Mumusic Circus, i La
vuelta, del Trio Zindare, a més de
la clàssica Re-Gala, en què parti-
cipen Cris Guasoski, Silvia Mar-
rón, Los Canecas, Claudio Paren-
te, Boni (presentador), Valeria
(ombres xineses) i la banda galai-
coalemanya Circonautas. ■

Juanillo al monocicle (‘La cultura va de
festa’, 2009) ■ DESASTROSUS CIRKUS


