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E l 10 d’octubre vinent es 
compliran 21 anys de 
l’atemptat que va destru-

ir la mítica sala Clangor de Santi-
ago de Compostel·la. La seva des-
aparició va marcar el final dels 
80 i es va carregar els somnis i es-
perances d’una generació que va 
despertar de cop a la realitat.
 Clangor va ser la sala que va 
recollir el testimoni del llegen-
dari Rock-ola de Madrid, lloc de 
trobada de l’escena independent, 
referència de les bandes interna-
cionals que es deixaven caure per 
aquella Espanya que es desprenia 
de l’embolcall tardofranquista.
 El seu mentor, l’artista plàs-
tic Fernando Pereira, fill del pin-
tor Tomás Pereira, va decidir des-
prés de viure l’explosió New Wave 
a Londres que Santiago merei-
xia una sala connectada amb les 
avantguardes europees del mo-
ment, un espai diàfan decorat 
amb les pintures del seu pare i 
amb una estètica mod. Bauhaus 
i Joy Division es barrejaven amb 
Buddy Holly o els Sonics. Els con-

certs van passar de ser alternatius 
(Godfathers, Jonathan Richman, 
Golpes Bajos, Gabinete Caligari) 
a ser referents. Nacha Pop hi va 
iniciar la seva gira en tres inobli-
dables nits, Clangor va traslladar 
la seva seu per un dia a la plaça de 
l’Obradoiro per oferir el concert 
de Sigue Sigue Sputnik i Captain 
Sensible. 
 Els dissenys transgressors 
de Fernando Pereira sorprenen 
avui, des del llegendari logo que 
presidia la sala fins a la col·lecció 
de caçadores de cuir futuristes, a 
més de la seva aposta pel pòster 
com a eina d’agitació cultural.
 Els terroristes de l’Exercito 
Guerrilheiro que aquella tràgica 
matinada hi van entrar a prendre 
unes copes per fer temps desco-
neixien la potència de l’equip de 
so de Clangor i de la sensibilitat 
dels explosius. Les bombes van 
fer explosió per la vibració del so, 
van matar els dos terroristes, van 
segar la vida de María Mercedes 
Domínguez Rodríguez i van dei-
xar 45 ferits entre la runa. A Fer-
nando li va salvar la vida la mam-
para de la seva cabina de dj. 
 Els pròxims mesos Galícia al-
bergarà diversos actes que repas-
sen el llegat i la trajectòria de 
Clangor. Col·loquis, exposicions 
retrospectives i concerts, perquè 
quedi clar que la cultura no se si-
lencia amb les bombes i que 21 
anys després no podem oblidar el 
que va passar aquell 10 d’octubre 
del 1990. H
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El Circ Cric celebra 30 anys a la 
muntanya. Amb els pins i casta-
nyers com a testimonis, presenta 
aquest cap de setmana i el vinent 
la segona edició del seu festival al 
Parc Natural del Montseny. Allà hi 
té la seu estable el CRAC (Centre de 
Recerca de les Arts de Circ), amb 
Jaume Mateu –àlies Tortell Poltro-
na– i Montse Trias –Srta Titat– al 
capdavant d’un somni fet realitat. 
Aquest any, la fàbrica d’il·lusions 
estén les seves activitats al poble de 
Sant Esteve de Palautordera (plaça 
de l’Església i Teatre Pare Casals). 
 Albert Pla, una rara avis entre 
aquesta fauna de nassos vermells i 
acròbates que habita el Montseny, 
obre avui, al Cabaret Coluche, la 
desfilada d’artistes en complicitat 

amb la guitarra flamenca de Diego 
Cortés. Poltrona, La Troba Kung Fú, 
Atempo Circ, Los Galindos, Antigua 
& Barbuda, Xus Estruch, Pessic de 
Circ i Txo Titellas participaran en un 
cartell que uneix circ, música, dan-
sa i teatre. «Al circ hi tenen cabuda 
molts llenguatges i registres», acla-
reix Mateu. I al seu, també el natura-
lisme pel seu entorn privilegiat, que 
els ha portat a incloure en el progra-
ma itineraris pel bosc.
 Demà, a Sant Esteve, Sebas pre-
sentarà Acorde, enginyosa proposta 
en què cobren vida artefactes ben di-
versos. El poètic muntatge d’Atempo 
Circ coincidirà amb la cita de Wem-
bley, però els culers que assisteixin 
al Montseny podran seguir la re-
transmissió de Pep Callau, anima-
dor oficial del Barça. Un nou sen-
tit, l’olfacte, es colarà diumenge en 

Una muntanya de 
rialles i il·lusions  

El 2n Festival Circ Cric reuneix al Montseny Tortell 
Poltrona, Albert Pla i La Troba Kung Fú, entre altres

millors actors», valora Poltrona, 
que farà doblet amb Els racons de la 
memòria (4 de juny) i Grimèries (dia 
5), un monòleg que treu el costat 
còmic a la mort. «Hem demostrat 
que el circ és sostenible», diu. Però 
els que manen, lamenta el pallas-
so, no s’ho agafen seriosament. «Se-
gueixen pensant que és ordinari i 
de baixa qualitat. No van ni al Tra-
pezi ni al festival de Mònaco». H

33 Pallassos 8 Montse Trias, Tortell Poltrona i Alfred Fort, a Barcelona.

l’univers visual i sonor del festival. 
Al migdia Claret Clown i el Quartet 
de Corda Alimalim inauguraran el 
Parc de les Olors de Vilamanya, que 
acostarà el públic al coneixement de 
les plantes aromàtiques, culinàries i 
medicinals.
 Femarec, companyia d’actors 
amb discapacitats psíquiques que 
dirigeix Glòria Rognoni, portarà 
Okupes al Teatre Pare Casals. «Són els 
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l’última pintora surrealista 
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A
ra fa tres mesos una no- 
vel·la de la seva amiga 
Elena Poniatowska, Leono-
ra (Premi Biblioteca Breve), 

la va fer retornar a tots els que l’havi-
en oblidat. Leonora Carrington, me-
xicana d’origen britànic, l’última 
surrealista viva, va tancar definiti-
vament aquest capítol al morir ahir 
en un hospital de Ciutat de Mèxic 
als 94 anys víctima d’una pneumò-
nia. Solitària els seus últims anys, 
reclosa en els records d’una vida 
novel·lesca, va ser una pintora, es-
cultora i escriptora a contracorrent, 
tant que alguns crítics no es posen 
d’acord si va ser una surrealista ofi-
cial, perquè el pope del moviment, 
André Breton, tot i haver-li demos-
trat el seu apreci, la va considerar 
més aviat una companya de viatge, 
etiqueta que ha acompanyat mol-
tes dones artistes. Consideracions 
a part, ella va ser una figura més de 
l’efervescent avantguarda a la qual 
van pertànyer els seus amics Pablo 

La vida de la 
creadora va inspirar 
l’última novel·la 
d’Elena Poniatowska

 Una pneumònia 
s’emporta als 94 anys 
a Ciutat de Mèxic  
l’artista i escriptora 

Picasso, Luis Buñuel, Salvador Dalí 
i Joan Miró.
 La història de Carrington rivalit-
za amb la d’una altra pintora mexi-
cana, Frida Kahlo, pel que fa a míti-
ca. Filla d’un magnat de la indústria 
tèxtil britànica, va ser expulsada de 
dos col·legis per la seva conducta re-
bel i la seva determinació de conver-
tir-se en pintora. El 1936 coneix el 
pintor alemany Max Ernst, 26 anys 

més gran que ella, en una exposició 
surrealista a Londres; tots dos s’esca-
pen a París. 
 La relació de la parella no va ser 
equitativa. Anais Nin recorda en el 
seu Diari com Ernst, necessitat de 
llenços, s’apropiava els quadros de 
la seva amant per pintar-hi a sobre. 
«¿Estàs segura que hi havies pintat 
alguna cosa?, li deia per confondre-
la. L’ocupació nazi va donar el cop de 

gràcia als amants, que van exercir a 
París un gran activisme antifeixista. 
La Gestapo va atrapar Ernst, que va 
acabar escapant-se als Estats Units 
gràcies al seu mecenes, la milionà-
ria Peggy Guggenheim (més tard, la 
seva tercera dona), i Carrington va 
intentar fugir a través d’Espanya. 

BOGERIA ESPANYOLA / A Santander la 
fràgil salut mental de l’artista es va 
esquerdar i la va conduir a un freno-
pàtic del qual va fugir. Les seves cri-
sis nervioses eren llegendàries, com 
aquella que l’havia portat a passejar-
se despullada pels passadissos del 
Ritz de Madrid. És llavors quan apa-
reix providencialment el seu bon 
amic, l’escriptor i periodista mexicà 
Renato Leduc, que es casa amb ella 
en un matrimoni piadós (va durar 
només dos anys) i li regala la que se-
ria la seva verdadera identitat, la me-
xicana, font de la seva delirant imat-
geria, amb la qual l’anglesa el 1941 
realitzarà la seva última mutació. 
 A Ciutat de Mèxic, complerts els 
30 anys, troba l’estabilitat al cos-
tat del fotògraf hongarès Chiqui 
Weitz, pare dels seus dos fills, Pablo 
i Gabriel, i conservador de la famo-
sa maleta mexicana de Robert Capa. 
Els quadros de Carrington inspirats 
en Jung, el simbolisme, la càbala i el 
budisme integren avui els grans mu-
seus mexicans. Octavio Paz, un dels 
seus grans admiradors, va dir que 
Leonora Carrington no era «un po-
eta sinó un poema que camina, que 
somriu, que de sobte obre un som-
riure que es converteix en un ocell, 
després en un peix i desapareix». H

33 Carrington, el 9 d’abril passat en la inauguració d’una exposició. 
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