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JUSTO BARRANCO
Barcelona

P
er Nadal, circ. I
més circ. I més en-
cara si els especta-
dors ho volen. I de
tota mena, d’autor,
contemporani, clàs-

sic, sota envelats grans i petits,
en teatres, en centres culturals...
Barcelona, durant el mes de de-
sembre, viurà una explosió de
circ. Una explosió que porta
circs tradicionals, com el Raluy o
l’Italià, però també envelats pe-
tits, d’autor, com el Circ Mo-
dern. I que portarà als teatres
l’esperat nou espectacle de Blai
Mateu, Ï –al Temporada Alta i al
Lliure de Gràcia–, i Alba Sarrau-
te al SAT!, de la qual es recupera-
ran dues obres. I que mostrarà
les Maravillas, 16è Circ d’hivern
de l’Ateneu Popular 9 Barris al
Mercat de les Flors. Fins i tot
CaixaForums’hi ha apuntat i pre-
senta aquesta setmana al Circ Pà-
nic la divertida L’home que per-
dia els botons.
Una oferta que mostra l’apo-

geu que viu en els darrers temps
aquest gènere nòmada i sempre
mancat d’ajuts –aquí, que no pas
a la veïna França– que malgrat
tot ha aconseguit obrir fa poc un
espai com el de La Central del
Circ, al Fòrum barceloní, per a la
creació i la formació contínua en
arts circenses. I que ahir va anun-
ciar les nominacions als premis
Zirkolika, els premis de circ de
Catalunya, entre les quals desta-
quenCall meMaria, estrenada al
Grec, Capas, de la companyia
Eia, i Grimègies, de Tortell Pol-
trona.

Els premis es lliuraran el dia
20 de desembre amb la presèn-
cia d’artistes com la pallassa Pe-
pa Plana –premiada l’any passat,
i que ben aviat marxarà a actuar
al Cirque du Soleil durant dos
anys– i sota l’envelat que el Circ
Raluy té instal·lat al Moll de la
Fusta. Un envelat on, des de di-
vendres passat i fins al 8 de ge-
ner, la històrica companyia cir-
cense ofereix l’espectacle Gene-
racions, en el qual tenen des d’un
ós panda mecànic de dos metres
a un mestre de cerimònies com
Claret Papiol. Un espectacle que
neix de les idees dels més joves
de la família Raluy, però que
uneix diverses generacions a la
pista. Una altra companyia tradi-
cional de circ sota un envelat, el
Circ italià, presenta a la Monu-
mentalLa veritable història de Pi-
notxo, el tradicional conte expli-
cat a través del circ, és a dir, amb
trapezi, contorsionisme, mala-
bars i monocicles, des de diven-
dres passat i fins al 15 de gener.
En canvi, el Mercat de les Flors
presenta des d’aquest divendres
i fins dissabte un circ sota un en-
velat molt més intimista: el Circ
Teatre Modern, circ d’autor ide-
at i interpretat per Benet Jofre i
Johnny Torres, que presenten
una obra molt física que parla de
la superació, “de continuar, con-
tinuar, no relliscar, i si rellisques,
tornar-te a aixecar amb el cor a
la mà”, explica Torres. Circ-tea-
tre inspirat en l’univers de Cal-
der, “comuna espècie de barraca
d’il·lusionisme, circ per a adults,
fet a mà, allunyat de la tecnolo-
gia, encara que potser són els
nens els que ho poden entendre
millor”.

Il Circo Italiano serveix d’argument per
obrir a la ciutadania la plaça de toros

Elsnòmadesarrelen
a laMonumental

Imatge d’Ï, de Blai Mateu Un dels números del Circ Raluy

LUIS BENVENUTY
Barcelona

I
l Circo Italiano i les dotze-
nes de caravanes i ca-
mions, el circ que és itine-
rant tot l’any i el llarg cen-

tenar d’artistes, nens prodigi,
electricistes, trapezistes, mes-
tres... tot un poble en permanent
moviment, fa aquests dies arrels
a la plaça de toros Monumental
deBarcelona. La vella però reno-
vada aposta per l’espectacle de
proximitat omplirà de vida
aquesta històrica plaça de toros
durant els propers anys, tal com
ho està fent aquests dies.
La companyia dels germans

Rossi, de sis generacions d’una

família dedicada a l’encara més
difícil des del 1961, va prorrogar
les actuacions durant una setma-
na el Nadal de l’any passat.
L’onírica Somnis va ser un èxit
de públic la temporada anterior.
Ara és el torn deLa veritable his-
tòria de Pinotxo, el nou especta-

cle a la cartellera. Les actua-
cions iniciades divendres es pro-
longaran com a mínim fins al 15
de gener.
El conte serveix de fil per pre-

sentar uns números cisellats
amb el sacrifici personal a lama-
nera antiga: impressionar el res-

pectable, deixar-lo bocabadat
sostenint el propi cos ambunpa-
rell de dits. O convertint-se en
una marioneta seguint el so dels
fils. No hi ha motos ni gàbies de
la mort. Ni, sens dubte, tal com
obliguen les ordenancesmunici-
pals, animals salvatges. A Il Cir-
co Italiano es prioritzen els mo-
nocicles i les premisses clàssi-
ques de l’Escola de Verona, el
centre on es formen les últimes
generacions d’aquesta caravana.
Els artistes reconeixen que el

cinema en tres dimensions i els
videojocs constitueixen ara per
ara una competència que intimi-
da, però confien que molts pa-
res, al principi incrèduls, que hi
portin els fills perquè no sàpi-

guen què fer-ne amb tants dies
de festa, acabin primer bocaba-
dats i després recomanant l’es-
pectacle a tots els seus.
Després d’un primer cap de

setmana escalfant motors i ali-
mentant el boca a orella per a
les crucials setmanes de Nadal i
Reis, les previsions de La verita-
ble història de Pinotxo són opti-
mistes. Barcelona, diuen, és una
plaça fonamental per tirar enda-
vant la temporada. I l’espectacle
ja està afinat després de les actu-
acions a Girona.
A més a més, Il Circo Italiano

és avui un dels principals argu-
ments per obrir de nou laMonu-
mental a la ciutadania amb certa
pretensió de continuïtat. Els ar-

Envelats i teatres aposten per les disciplines circenses

JEAN-ALEXANDRE LAHOCSINSZKY AGUSTÍ ENSESA

Cultura

Elgrancirc
delNadal

L’oferta de circ es multiplica a Barcelona
al desembre i mostra l’apogeu del gènere
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El Circ Raluy i el Circ
Italià representen la
posada en escena circen-
se de tota la vida

Però també hi haurà molt de
circ dins dels teatres. Assenyala-
dament el de Blai Mateu, Ï, que
dijous estarà al Temporada Alta,
i des del 22 de desembre fins al 8
de gener al Lliure de Gràcia. En
aquest espectacle, la tendresa,
l’humor, la poètica i la ingenuï-
tat del pallasso serveixen per
narrar la història de supervivèn-
cia d’un republicà que va de ca-
mí a l’exili, un camí difícil i ines-
perat. El Sant Andreu Teatre
acollirà a la clown, cabaretera i
agitadora emocional Alba Sar-
raute amb dos dels seus especta-
cles, Mirant a Yukali, des del 16
de desembre i durant el Nadal, i
Soy la otra (La Diva), del 6 al 15
de gener. I l’Ateneu Popular 9
Barris es trasllada en aquesta

ocasió, per obres, a l’interior del
Mercat de les Flors –18 de de-
sembre i del 23 de desembre al 8
de gener– amb Maravillas. 16è
Circ d’hivern, que en to de parò-
dia i amb molta irreverència ex-
plica, sota la direcció d’Olivier
Antoine, la fantàstica aventura
d’una família circense que perd
l’envelat, veu com elmónde l’es-
pectacle canvia vertiginosa-
ment, i intenta adaptar-se a les
noves tendències. Per si de cas,
ho faran amb acrobàcies aèries,
malabars i màgia.c

Alba Sarraute recupera
dos dels seus espectacles
en el Sant Andreu Teatre

L’Ateneu Popular de 9 Barris presen-
ta Meravelles, amb una família de
circ tradicional que es vol reciclar al
més nou

El Circ Teatre Modern aposta
per un circ intimista i poètic com
una barraca d’il·lusionista

UN NADAL AMB

CIRC PER A TOTS

ELS PALADARS

Un número del Circ Italià a la Monumental

Un instant de l’actuació

Una imatge de la representació de Corteo, del Cirque du Soleil

Clown cabaretera

tistes estan encantats amb l’em-
plaçament i, segons apunten les
fonts de la gestió de la compa-
nyia circense, el grup Balañá, els
propietaris de la plaça, també vo-
len que Il Circo Italiano tingui
aquí cada Nadal una cita fixa
amb els barcelonins.
El problema, agreguen les

fonts, és que els Balañá i l’Ajun-
tament de Barcelona negocien
actualment el futur de la Monu-
mental com a equipament cultu-
ral i veïnal. Abans o després, cal-
drà fer obres d’adequació al re-
cinte. Això impedeix que circen-
ses i propietaris puguin firmar
un contracte que els comprome-
ti per uns quants anys. Ho fa-
ran de Nadal a Nadal.c

DAVID AIROB

El Cirque du Soleil torna a Barcelona el 20 de gener amb
‘Corteo’, un enlluernador homenatge al circ de tota la vida

Unpallassopujaalcel

Modern irònic

DAVID AIROB

J. BARRANCO París

Q
uè succeeix quan
unpallasso s’ima-
gina el seu fune-
ral? Si el pallasso
és del Cirque du
Soleil, el que suc-
ceeix és una ex-

plosió de color, de fantasia i
d’emoció com a Corteo, que el
20 de gener, i durant dos me-
sos, serà a Barcelona amb 62 ar-
tistes i 1.000 tones de material.
És aquest, l’espectacle d’enve-
lat més gran dels que té fent gi-
res pelmón la companyia cana-
denca, convertida en l’emble-
ma del circ contemporani.
I no deixa de ser paradoxal

que l’enorme Corteo, del mo-
dern Cirque du Soleil, sigui un
homenatge en tota regla al circ
de tota la vida, fins al punt que
en escena el públic veurà un ge-
gant que impressiona –l’argen-
tí Victorino Antonio Luján– i
dos actors de lamida d’un lil·li-
putenc, la parella formada per
l’armeni Grigor i la ucraïnesa
Valentyna. A més a més, du-
rant l’espectacle –l’escenari
del qual està situat al llarg del
centre de l’envelat, amb els
2.700 espectadors als dos cos-
tats, veient els que són davant
com si fos un mirall–, per da-
munt dels magnífics números
acrobàtics, hi ha la petita Va-

lentyna, que és qui roba el cor
del públic amb intervencions
gairebé màgiques, com quan
apareix penjada de tres enor-
mes globus d’heli i és propulsa-
da cap al públic, que ha d’im-
pulsar-la cap al cel una vegada
i una altra empenyent-li els
peus diminuts.
I això que de números –els

que imagina el pallasso Mauro
en els darreres moments, quan
recorda situacions i persones
de la seva vida– no en falten. I

quemolts enlluernen, com l’as-
censió en escala –vertical i sen-
se suports– cap als àngels, o
com quan les antigues enamo-
rades del pallasso emergeixen
com si fos un somni i comen-
cen a fer prodigioses acrobà-
cies penjades d’elegants llums
d’època. Per ser exactes, d’en-
tre el 1880 i el 1920, l’època
imaginada pel creador i direc-
tor de l’obra, Daniele Finzi Pas-
ca, per proporcionar a la peça
una mescla de la commedia

dell’arte i Fellini, que emfatitza
l’ambient de somni.
El director artístic durant la

gira és Bruce Mather, un cana-
denc que viu des de fa 24 anys
a Barcelona i que va treballar
en el desaparegut Scala com a
ballarí i mestre de cerimònies.
“Sóc la vista i l’oïda de Finzi
Pasca”, riu. I, a més a més, en
coneix les idees. Per començar,
aquest espectacle no és unmón
de fantasia com els altres del
Cirque. “Els protagonistes de
Corteo no són bestioles ni coses
rares. L’obra parla d’una cosa a
la qual tots ens hem d’enfron-
tar alguna vegada: la mort. Per
això el director hi ha volgut po-
sar molta humanitat i emoció.
Així, cada artista utilitza el seu
nom propi i parla la seva llen-
gua a l’obra. En la representa-
ció, el pallasso somia qui po-
dria anar al seu funeral, recor-
da la seva vida, el temps que ha
passat amb els amics al circ, i
amb això configura un àlbum
de fotos en color sípia”, expli-
ca. Però, afegeix, “sens dubte,
tambéhi hamolta comèdia i co-
nya”. Encara que sembla que el
tema no ha deixat ningú indife-
rent. Fa sis anys que l’obra està
de gira, i durant aquest temps
han nascut a la companyia... 16
nens. “Crec que davant la mort
apareix una necessitat de crear
vida”, diu Mather.c

CIRQUE DU SOLEIL

‘Modern’ sota carpa

‘Corteo’ tracta el
tema de la mort amb
molta poesia a partir
d’un pallasso que
somia el seu funeral

Tradicional


