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L’any del Quixot, la Marató
de l’Espectacle va enarbo-

rar la bandera de l’hidalgo manxec.
Tot i les seves endèmiques limita-
cions econòmiques, la mostra va ce-
lebrar els 22 anys disposada a seguir
la seva particular croada per la crea-
tivitat i la fantasia. Entre divendres i
ahir, 166 companyies de teatre, dan-
sa, música, arts plàstiques, circ i
audiovisuals van portar el seu art en
porcions de 10 minuts al Mercat de
les Flors convertit en bulevard de
somnis (i malsons).

Un programador austríac, potser
un pèl obnubilat per l’esperit de
l’heroi cervantí, va definir un dia la
Marató com «el millor bar del món».
Deu ser que la pluja d’estrelles Mi-
chelin al nostre país ha encegat
molts dels restauradors de la fira Píc-
nic, en què els preus abusius de les
parades de menjar i beguda ètnica
van fer que molts emigressin al bar
de la cantonada. «Si posessin

aquests preus al seu país, els linxa-
ven», deia el Jorge, mentre tocava el
dos irat d’un lloc de menjar cubà. És
el preu de la multiculturalitat.

La Marató va engegar amb el con-
cert de Muchachito Bombo Infierno
i el seu energètic rumboxing, amb el
qual van demostrar que són un dels
fills predilectes de la Barcelona bas-
tarda. La nit va seguir amb la com-
panyia brasilera Membros, que va
demostrar que el Brasil no és només
la rua carnavalesca de Carlinhos
Brown i la màgia de Ronaldinho.

Un personatge que semblava que
hagués sortit de la taverna de Mos
Aisley de La guerra de les galàxies es

passejava entre el públic enfilat en
unes xanques i seguit per un grup
de nens del barri. «Ets un pringat»,
va deixar anar el líder de la colla. En-
cara que va intentar acoquinar-los
fent escarafalls, al final se’n va haver
d’anar amb la cua entre les xan-
ques. És el risc dels espectacles de ca-
rrer, en què, paradoxalment, la gent
diu les coses de manera més franca
que quan es paga pels espectacles.

La resta de nens, i no tan nens,
que no es reien dels artistes –o reien
amb ells– es divertien al taller de
circ Rogelio Rivel, un dels més con-
correguts, en què, a mesura que pas-
saven les hores i l’alcohol, es posava
cada vegada més en risc la vida de
l’artista. Va ser el cas d’un amateur
sensiblement perjudicat que en els
tres intents que va fer de caminar so-
bre la corda no va aconseguir fer
més de dos passos.

q URUGUAIANS I ARGENTINS
Al costat de la Sala Sebastià Gasch
l’etern monologuista uruguaià Go-
doy esperava amb un grup d’actors
principiants molt nerviosos pel seu
debut mentre que, a pocs metres, la
companyia Encuento demostrava
que es poden explicar històries ar-
gentines sense recórrer a Ricardo
Darín. A la sortida de l’espai que
acollia la mostra audiovisual, el Fer-
ran, un transportista d’ulleres ver-
melles a l’estil Faith No More, rivalit-
zava amb el protagonista del curt Mi
señora (La trilogía), de Juan Rivadene-
yra, a l’hora de piropejar les roller
girls que servien de reclam per a un
taller de pintura instal.lat al hall del
Mercat. Una d’elles gairebé cau de
nassos quan un pelat que es devia
haver perdut de camí a Chasis es va
apuntar al bufet lliure d’espectacles
amb la seva versió del Cara al sol.<33 Un moment de l’actuació de Muchachito Bombo Infierno.
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