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CircaTàrregaiBarcelona
L

a Fira de Tàrrega conti-
nua valorant el circ en
les seves propostes. En-
guany ha programat
una quinzena d’espec-

tacles amb artistes i companyies
catalanes, espanyoles, de França,
Xile, el Quebec, Itàlia, Anglater-
ra i Austràlia. Jordi Corominas
s’ha empescat el concepte circ de
fusió, i amb aquesta idea ha pro-
gramat sis dels espectacles que
es poden adscriure a aquesta
sempre tan serpentejant i perillo-
sa etiqueta. D’una banda, els Bot
Project han tornat a presentar
(ja els hi vam veure l’any passat)
Collage, basat en acrobàcies al llit
elàstic, ara en una versió molt
més afinada que aconsegueix
connectar immediatament amb
el públic, que xala enormement
amb els seus estirabots.

Dirigit per Marcel Escolano de
Los Galindos, Capgirat (crítica
a l’AVUI del 8.1.09) també ha
madurat amb el rodatge. Tot hi
està més encaixat i, si en millo-
ressin la il·luminació –incom-
prensiblement pobra–, l’espec-
tacle és perfectament exporta-
ble perquè és denotatiu del
tarannà dels nostres creadors
(de fet, ja ha estat a La Graine-
rie de Tolosa de Llenguadoc). Ja
que parlem de tarannàs denota-
tius, Les Parfaits Inconnus, dels
quebequesos del mateix nom, té

el segell inconfusible de l’Escola
de Circ de Mont-real. Cinc acrò-
bates-músics-actors de forta
personalitat es lliuren a una cal-
culadament desenfrenada boge-
ria escènica que inclou equilibris
sobre bastons i sobre bicicleta,
perxa xinesa, malabars, roda
Cyr i un molt interessant rola-
rola, tot amb una comicitat con-
tínuament dosificada. Potser la
diferència de tarannàs –o potser
un no gaire positiu recel– va fer
que alguns artistes d’aquí desde-

cus) cuinen Devoris Causa (crí-
tica a AVUI 1.12.08), un especta-
cle de teatre gestual i d’objectes
amb alguna reminiscència cir-
cense. Hi vam trobar molt a fal-
tar l’indiot ensinistrat Fridu, que
donava una especial dimensió al
conjunt (l’animal, mort aquest
estiu, és ara per ara insubstituï-
ble). També jugant amb les coses
de menjar, Jorge Albuerne
(Zirkus Frak) va presentar An-
derdesi, una proposta en l’habi-
tual línia poètica de l’investiga-

Volt de pistaLes expressions circenses van adquirint una presència progressiva en
les programacions escèniques del país. La Fira de Tàrrega i la festa major
de Barcelona en són una demostració encoratjadora

dor santanderí en què els prota-
gonistes són peixos de peixateria.

El celebrat Mirando a Yukali
d’Alba Sarraute i Cia. (Volt de
pista 3.8.07) s’ha endut el
premi San Miguel per votació
popular. Per dificultats horàri-
es em vaig perdre 1, 2, 3, poma,
dels catalans Daraomai. A Hu-
manus Comicus, l’argentí Niño
Costrini no vol depassar les
seves possibilitats tècniques,
però les aprofita sempre a favor
d’una comunicació directa i
amable amb el públic.

Monti & Cia. ha presentat
Classix-Klowns amb el clown
francès Pipo Sosman i els cata-
lans Joan Arqué com a Loyal i
Pau Sarraute de pianista. Monti
hi ret un homenatge als pallas-
sos clàssics, fa lluir la seducció
musical de Sosman i recupera
entrades com Carrega, descar-
rega!, Dóna’m la mel!, La balles-
ta i La Diva (Charlie Rivel). L’es-
pectacle pot millorar molt quant
a ritme i concreció.

Un esment especial a la con-
tundència de la companyia Atem-
po Circ amb A tempo: ritme escè-
nic trepidant i un músic en direc-
te que serveix climes en safata a
tres joves artistes d’admirable
presència escènica que captiven
l’espectador amb roda Cyr, perxa
xinesa i corda volant. La millor
sorpresa d’aquesta edició. ■

Jordi Jané

nyessin massa alegrement
aquesta proposta.

El trio femení Mimbre va pre-
sentar Until now, un joc de recer-
ca formal i conceptual dirigit per
Leandre Ribera. Tècnicament so-
brades en les acrobàcies portades,
el joc amb les maletes els dóna una
dimensió poètica que es comple-
menta perfectament amb l’humor
subtil amb què ens havien corprès
a Tàrrega 2000 amb Sprung.

En una carpa diminuta, Jordi
Aspa i Bet Miralta (Escarlata Cir-

Segon any de la programa-
ció circense al castell de
Montjuïc, un marc més que

adequat per gaudir d’un
dia sencer de circ i pau a
l’aire lliure en un indret
que durant segles ha estat
el terror dels barcelonins.
Com l’any passat, èxit d’as-
sistència aclaparador. A la
carpa s’hi han presentat el
delicat espectacle de mari-

onetes El circ als fils del
rus Víctor Antonov; un
combinat presentat per
Robert Gobern amb el fan-
tasista Slade, l’excel·lent
malabarista de rebot Fer-
nando Pose, la sensual Eva
Szwarzer (cèrcol aeri) i el
Duo Espiral (equilibris

acrobàtics de molt bona
factura), a més de l’espec-
tacle Concuerda dels Circo
Oxidado, que, si bé va un
pèl just de tècniques, crea
inquietants atmosferes
psicològiques a partir
d’una estètica volguda-
ment pobra.

A l’escenari del fossat
hi van actuar Teatro Ges-
tual de Chile i els malaba-
ristes Luis Malabara (Ma-
drid) i Mario The Queen
(EUA), cap dels tres del
gust d’aquest modest cro-
nista. Al pati dels canons,
Bot Project repetia l’èxit

de Tàrrega i, amb un es-
pectacle similar (Trampo-
line Mission 3, vist a Tra-
pezi 2007), els belgues
Cirqu’lation Locale evi-
denciaven que el circ
d’aquí pot ser més imagi-
natiu que el d’alguns
grups europeus.

Circ al
castell

Monti & Cia.
poden treure
molt de suc a
la seva
col·laboració
■ PACO MANZANO


